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VOCÊ MAIS 
FELIZ HOJE!

Estamos há 30 anos construindo uma história 

de sucesso no mercado de cosméticos. 

Ingressamos no marketing de rede com plena 

confiança em nossa solidez e reputação, 

além de um time de respaldo formado por 

especialistas do multinível, prontos para 

garantir a realização pessoal, o crescimento 

profissional e a independência financeira de 

milhares de pessoas, cumprindo a missão de 

tornar aquele que conhecer a Racco muito 

mais feliz. 

Além do plano de marketing, nossa força 

de vendas é diferenciada, sustentada pela 

exclusividade dos produtos, desenvolvidos 

por profissionais altamente capacitados, 

respeitando as normas de segurança e 

seguindo os mais elevados padrões de 

qualidade. 

Com um portfólio em constante crescimento, 

atualizamos o magazine para você encontrar 

o que precisa para levar beleza e bem-estar 

aos consumidores. Com um visual mais 

moderno e enxuto, esta edição traz as 

soluções separadas pelas linhas, com os 

benefícios em destaque, para facilitar o seu 

trabalho.  

Crie sua rede, venda muito e 
cresça mais .  Na Racco todos 
podem conquistar seus sonhos! 

Faça parte de uma das 
maiores marcas de beleza 
e bem-estar do Brasil . 
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TREINAMENTO: PELE

AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DA PELE SÃO:

CONSTITUIÇÃO DA PELE:

A PELE
A pele é a estrutura de revestimento do corpo humano com função de proteção 
contra vários fatores nocivos ao organismo. É um tecido vivo composto de milhares 
de minúsculas células e por isso deve receber tanta atenção quanto a que damos ao 
coração, pulmão, fígado etc. 

A pele constitui uma barreira impermeável e é o maior órgão do corpo humano. Nela 
se refletem os fatores psicológicos (estresse, emoções etc.), fatores físicos internos 
(estado de saúde) e fatores físicos externos (sol, vento, poluição).

    Proteção do organismo contra a perda e evaporação de água, regulando a 
temperatura corporal;

    Proteção dos órgãos internos;

    Proteção de agentes mecânicos (amortece os choques, opõem-se a penetração 
de objetos pontiagudos etc.);

    Proteção contra as agressões físicas (calor, radiação do sol etc.);

    Proteção do organismo contra agentes químicos e bactérias.

Do ponto de vista cosmetológico, a pele possui em 
sua estrutura três principais camadas distintas.
A epiderme, derme e a hipoderme que estão firme-
mente unidas entre si.

A epiderme é a mais externa. Constituída por uma 
camada superficial fina, formada por células em 
forma de placas (queratinócitos). É a camada de 
tecido superficial da pele que se compõem e se 
renovam em um período de 21 a 28 dias. Na epi-
derme estão os poros que expulsam o suor e todas 
as substâncias que não têm utilidade e precisam ser 
eliminadas.

As células da epiderme morrem porque a queratina 
endurece. Então ocorre a descamação que dá es-
paço a novas células que estavam abaixo dessas. 
Quando há um acúmulo de células mortas a su-
perfície da pele fica áspera, espessa e opaca pois 
diminui a oxigenação celular e o volume de água 
natural da pele deixando-a desidratada.

epiderme

derme

hipoderme

ASPECTO APARÊNCIA NECESSIDADETIPO DE PELE

CLASSIFICAÇÃO DOS 
TIPOS DE PELE
A primeira regra para não errar na hora de indicar o melhor 
produto é avaliar as características da pele.
Leve em consideração a Zona T (testa, nariz e queixo) e as 
laterais da face quanto:
 Cor; 
 Textura; 
 Poros; 
 Luminosidade.

PELE NORMAL

PELE SECA

PELE OLEOSA
HIDRATADA

PELE MISTA

PELE OLEOSA 
DESIDRATADA

Cor: Saudável em toda face.
Textura: suave.
Poros: não visíveis.
Luminosidade: normal.
Pele do Corpo: Igual do rosto.
Couro Cabeludo: sem caspa.

Cor: Pálida ou avermelhada. 
Textura: Áspera
Poros: não visíveis.
Luminosidade: opaca.
Pele do Corpo: Igual do rosto.
Couro Cabeludo: pode apresentar 
caspa fina e seca.

Cor: Amarelada.
Textura: Grossa e elástica.
Poros: dilatados.
Luminosidade: brilho em excesso.
Pele do Corpo: oleosa no colo, 
pescoço e parte superior das 
costas.
Couro Cabeludo: caspa oleosa.

Cor: Amarelada
Textura: seca nas laterais, oleosa 
na zona “T”
Poros: visíveis
Luminosidade: opaca nas 
laterais e brilhante na zona “T”
Pele do corpo: normal
Couro cabeludo: oleoso.

Cor: Amarelada.
Textura: Grossa e elástica.
Poros: dilatados e obstruídos.
Luminosidade: opaca.
Pele do Corpo: normal.
Couro Cabeludo: caspa oleosa.

Lisa, flexível, suas glândulas 
produzem óleo e água na 
quantidade correta.

Fina, opaca, pouco elástica, 
descama-se em camadas finas, 
enruga-se precocemente, 
sensível ao Sol e frio.

Excessiva secreção das 
glândulas sebáceas tendendo 
a ter acne.
Apresenta pontos pretos, pode 
haver espinhas. As rugas são 
poucas, porém profundas. 
Há dificuldade para manter a 
maquiagem.

Opaca nas laterais (maçãs do 
rosto e ao redor dos olhos), 
descama no frio e apresenta 
cravos na zona “T”.

Apesar de ser oleosa, esse 
tipo de pele descama-se 
visivelmente, repuxa e irrita-se 
com facilidade. Confunde-se 
com a pele seca.

Limpar, Tonificar, Hidratar e 
Proteger.

Limpar, Tonificar, Hidratar para 
repor o nível de água ideal.
Acalmar para descongestionar e 
deixar com uma cor saudável.

Purificar (eliminar microor-
ganismos que se instalam na 
superfície da pele), Tonificar e 
Equilibrar(retirar o excesso de 
óleo e repor o nível de água.).

Limpar, Tonificar e Hidratar, 
usando produtos para atender 
o problema principal (resseca-
mento ou oleosidade).

Purificar (eliminar microor-
ganismos que se instalam na 
superfície da pele), Tonificar e 
Equilibrar (retirar o excesso de 
óleo e repor o nível de água).
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PORQUE TRATAR A PELE

POR QUE ENVELHECEMOS?

O envelhecimento é um processo degenerativo e progressivo 
resultante de um declínio fisiológico das funções do tecido 
cutâneo, tanto a nível epidérmico como dérmico. O corpo pro-
duz o hidratante ideal, que é o chamado manto hidrolipídico, 
formado pela secreção de suor e gordura naturais da pele. Só 
que a exposição da pele ao vento, à poluição e ao sol com-
promete sua eficiência, deixando-a desprotegida. A função dos 
produtos hidratantes é fazer, justamente, a função do manto 
hidrolipídico: impedir que a pele perca água, tornando-se 
ressecada. Assim, precisamos de produtos específicos que 
preservem a umidade natural.
Com a descoberta de novos princípios ativos que tratam a pele, 
os produtos têm sido cada vez mais eficazes e os resultados 
cada vez melhores na busca pela beleza e rejuvenescimento. 

O envelhecimento da pele se inicia desde que nascemos, mas 
em torno dos 25 anos começa a acelerar. A partir desta idade, 
as células da pele passam a ter um metabolismo mais lento, 
prejudicando a regeneração celular, a retenção de água, a 
proteção das células, a síntese de colágeno e elastina, a liber-
ação de acetilcolina etc. A acetilcolina é um neurotransmissor 
liberado em nossos músculos e é responsável, juntamente 
com outros elementos, por estimular a contração muscular. 
Com o avançar da idade, a acetilcolina passa a ser liberada em 
menor quantidade, causando o afrouxamento dos músculos, 
resultando em rugas e flacidez. Radicais livres, como os gera-
dos pelo sol, estresse, poluição, cigarro e fatores internos, como 
hormônios, alimentação incorreta, intestino preso, consumo de 
bebidas alcoólicas ou drogas, também aceleram muito o pro-
cesso de envelhecimento. Para diminuir esta velocidade, temos 
que proteger a pele dos radicais livres, usando cosméticos 
direcionados e um bom protetor solar, além de manter uma 
vida saudável com alimentação adequada, consumo de água e 
exercícios físicos.

São gestos simples que realizados frequentemente garantem 
uma pele bonita e saudável. Não existe beleza sem uma pele 
saudável. O ideal é identificar os cuidados e produtos específi-
cos para cada tipo de pele e evitar reações indesejáveis.

A limpeza é o primeiro passo de uma rotina diária de cuidados para 
manter uma pele saudável.
Existe na superfície da pele uma grande variedade de impurezas de 
diferentes origens, tais como: suor, sebo, detritos celulares, microrganis-
mos, poeira, restos de maquiagem que, ao fim do dia, podem prejudicar 
o equilíbrio natural da pele. 
A limpeza diária promove, de maneira suave, a remoção efetiva das 
impurezas e oleosidade acumuladas na pele.
Existe uma grande variedade de produtos para a limpeza da pele, desde 
sabonetes mais simples às loções e cremes de limpeza. Escolha aquele 
mais adequado às necessidades da sua pele.
Semanalmente uma limpeza mais efetiva pode ser realizada por meio de 
um peeling físico, (esfoliação) que ajuda a remover além das sujidades, 
as células mortas acumuladas, deixando a pele mais luminosa e bonita.

ROTINA DIÁRIA DE BELEZA

1 LIMPEZA

HIDRATAÇÃO

A hidratação é o terceiro passo da rotina diária e é essencial para todos 
os tipos de pele, inclusive oleosas.
Os hidratantes podem ser na forma de loções ou cremes umectantes 
que devem ser aplicados com movimentos ascendentes em todo o 
rosto e pescoço.
A desidratação se acentua com a idade e é necessária a proteção         
hidratante da pele. 
O uso de um creme hidratante é essencial   para a manutenção da 
hidratação da pele e como medida preventiva antes que a pele se 
torne ressecada e precocemente envelhecida. Os hidratante reforçam a 
barreira cutânea, previnem o ressecamento e ajudam a manter a elasti-
cidade da pele. 
Existem numerosos ativos hidratantes e numerosas forma de hidratação, 
o ideal é escolher o produto de acordo com as características da pele, 
o que melhor se adapta.

TONIFICAÇÃO

A tonificação é o segundo passo da rotina de cuidados diários.
Refresca a pele e prepara a pele para receber a hidratação diária.
A tonificação tem a função de retirar os restos dos produtos de limpeza 
que podem ter restado sobre a pele, equilibram o ph da pele.
Devem ser aplicados com um disco de algodão embebidos no produto 
com movimentos ascendentes em toda a pele do rosto.
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ROSTO - LIMPEZA E TONIFICAÇÃO

A Linha Ciclos d’ Racco possui produtos altamente eficazes e compostos por ativos 
de última geração. Esta linha está na vanguarda dos tratamentos faciais, apresentando 
constantes novidades e tendências em ativos tecnológicos. Todo este conjunto de ino-
vação é o que motiva a Racco para sempre estar atenta ao que o mercado pede, lança, 
pesquisa, cria e possibilita para o desenvolvimento de produtos que dão o que falar no 
meio cosmético. 

LINHA CICLOS

CONCEITO DA LINHA:

5518 - ESPUMA DE LIMPEZA FACIAL - CICLOS D’ RACCO - 140ML

O primeiro passo para um tratamento completo é a limpeza facial. Eliminar todas as 
impurezas da pele é muito importante para que os cosméticos utilizados possam ser 
assimilados pela epiderme, tendo sua ação ampliada. Resíduos de poluição, maqui-
agem, células mortas e suor asfixiam os poros e, além de prejudicar a absorção dos 
produtos, ainda podem ocasionar o aparecimento de acne. 

A Espuma Ciclos é indicada para a limpeza diária da pele para remoção de oleo-
sidade, impurezas e maquiagem. Tem ação purificante extrassuave que evita o 
ressecamento. 

Contém uma associação de componentes que mantém a hidratação da pele.
Dermatologicamente testado, hipoalergênico e não comedogênico. 
Indicado para todos os tipos de pele, principalmente as maduras.

Modo de Usar: Aplique 2 vezes ao dia sobre o rosto umedecido, massageando 
suavemente com movimentos circulares. Enxágue e seque em seguida.

5517 - TÔNICO FACIAL - CICLOS D’ RACCO - 150ML

Tônico que regula o pH, combate os sinais do tempo, refresca e mantém a hidratação 
natural da pele, deixando a pele saudável e pronta para receber o completo trata-
mento facial Ciclos.

Contém um complexo refrescante formado por Melissa, Rosmarino (Alecrim) e 
Menta que promove tonificação e frescor e um complexo hidratante que age pro-
fundamente na pele.

Fórmula sem álcool. 

Modo de Usar: Aplique com algodão em todo o rosto e pescoço, após o uso da 
Espuma de Limpeza Facial Ciclos d’Racco. Deixe secar naturalmente.

ROSTO - DIURNO

5522 - CREME HIDRATANTE FACIAL PRIORAGE 30+ CICLOS D’ 
RACCO - 30G

Luxuoso creme de tratamento antissinais que deixa a pele naturalmente macia, man-
tendo a juventude, por meio de um poderoso complexo de vitaminas e minerais, que 
junto com o Caviar Negro preservam a pele jovem por mais tempo.

A exclusiva Tecnologia Antipoluição completa o seu tratamento com um escudo 
protetor que evita a exposição da pele à fadiga causada pela poluição, adicionando 
um toque de leveza encantador e uma hidratação instantânea de longa duração.

Ativos:
Caviar Negro - é um dos elementos mais exclusivos e elegantes da cosmética. O 
segredo está em sua composição que reúne aminoácidos essenciais, peptídeos es-
truturantes, proteínas, ácidos graxos essenciais e minerais com grande capacidade 
reparadora e regeneradora, preservando a pele mais jovem por muito mais tempo.
Tecnologia Antipoluição - esta inovadora tecnologia forma um escudo invisível que 
protege a pele da ação de poluentes ambientais e reduz os danos causados por 
metais pesados, proporcionando maior resistência a agressões externas e pele mais 
luminosa

Esteróis de Soja - reunido a fosfolipídeos, glicolipídeos e vitamina F, restauram a 
camada bioprotetora da pele.

Niacinamida - melhora a integridade da barreira cutânea, a firmeza e reduz a 
aparência de rugas e linhas finas.

Benefícios:
-Nível de hidratação e carga de ativos compatíveis com uma pele de 30 anos.
-Reparação da barreira cutânea.
-Hidratação instantânea e de longa duração.
-Prevenção do envelhecimento.
-Ação antioxidante.
-Proteção do envelhecimento induzido pela poluição.
-Melhora a luminosidade da pele opaca e asfixiada.
-Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.

Modo de Usar: Com a espátula, retire pequenas porções do creme, usando a ponta 
dos dedos massageie o rosto com deslocamentos suaves e ascendentes e do centro 
para as laterais. Use durante o dia.

Como funciona:
Esta tecnologia funciona como um ESCUDO BIOMIMÉTICO contra a poluição. 
Trata-se de uma imitação à barreira natural da pele, porém muito mais poderosa, 
que impede a aderência de poluentes.

Após a aplicação do creme antissinais sobre a pele, este escudo protege a pele con-
tra os agentes tóxicos presentes na atmosfera. Evita a fixação de partículas de PM 
2.5 (material particulado poluente muito pequeno, que pode ser até 20x menor que 
o tamanho dos poros, envolvido no processo de aceleração do envelhecimento).
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Ativos:
Ouro em pó - este tão luxuoso ativo em pó é admirado por sua capacidade de 
permanecer intacto ao tempo, desacelerar o processo envelhecimento, revitalizar e 
iluminar a pele.

Tecnologia Antipoluição - esta inovadora tecnologia forma um escudo invisível 
que protege a pele da ação de poluentes ambientais e reduz os danos causados por 
metais pesados, proporcionando maior resistência a agressões externas e pele mais 
luminosa.

Polissacarídeos Tensores - proporcionam firmeza e hidratação, extraídos da 
Acácia, rica em componentes que apresentam estruturas com alto peso molecular, 
sendo muito semelhante ao colágeno, tornam a pele mais firme, suave ao toque e 
naturalmente mais jovem.

Extrato de Mirabilis - conforta as peles sensíveis acalmando a vermelhidão das 
peles reativas. Age profundamente na sensibilidade, fortalecendo e trazendo mais 
resistência à pele.

Niacinamida - melhora a integridade da barreira cutânea, a firmeza e reduz a 
aparência de rugas e linhas finas.

Benefícios:
-Nível de hidratação e carga de ativos compatíveis com uma pele de 45 anos.
-Reparação da barreira cutânea.
-Hidratação instantânea e de longa duração.
-Prevenção do envelhecimento induzido pela poluição.
-Diminui a sensibilidade de peles reativas.
-Proteção do envelhecimento induzido pela poluição.
-Melhora a luminosidade da pele opaca e asfixiada.
-Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.
-Ação antioxidante.
  
Modo de Usar: Com a espátula, retire pequenas porções do creme, usando a ponta 
dos dedos massageie o rosto com deslocamentos suaves e ascendentes e do centro 
para as laterais. Use durante o dia.

Como Funciona:
Esta tecnologia funciona como um ESCUDO BIOMIMÉTICO contra a poluição. 
Trata-se de uma imitação à barreira natural da pele, porém muito mais poderosa, 
que impede a aderência de poluentes.

Após a aplicação do creme antissinais sobre a pele, este escudo protege a pele con-
tra os agentes tóxicos presentes na atmosfera. Evita a fixação de partículas de PM 
2.5 (material particulado poluente muito pequeno, que pode ser até 20x menor que 
o tamanho dos poros, envolvido no processo de aceleração do envelhecimento).

5523 - CREME HIDRATANTE FACIAL PRIORAGE 45+ - CICLOS 
D’ RACCO - 30G  

Ativos:
Diamante em Pó - complexo de peptídeos conjugados com diamantes que pro-
movem reações no interior das células, permitindo maior sobrevivência a danos, 
retardando oenvelhecimento.

Tecnologia Antipoluição - esta inovadora tecnologia forma um escudo invisível 
que protege a pele da ação de poluentes ambientais e reduz os danos causados por 
metais pesados, proporcionando maior resistência a agressões externas e pele mais 
luminosa.

Extrato de Physalis - protege contra os efeitos da radiação infravermelha e luz vi-
sível e influencia na manutenção e reparação do colágeno. Este derivado de plantas. 
O resultado é uma pele com menos sinais, mais firmeza e mais elasticidade.

Creatina - é um composto de aminoácidos que tem um papel essencial na produção 
de energia nas células. Deixa a pele renovada, hidratada e revitalizada.

Benefícios:
-Nível de hidratação e carga de ativos compatíveis com uma pele de 60 anos.
-Reparação da barreira cutânea.
-Hidratação instantânea e de longa duração.
-Prevenção do envelhecimento induzido pela poluição.
-Diminui a sensibilidade de peles reativas.
-Proteção do envelhecimento induzido pela poluição.
-Melhora a luminosidade da pele opaca e asfixiada.
-Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.
-Ação antioxidante.
  
Modo de Usar: Com a espátula, retire pequenas porções do creme, usando a ponta 
dos dedos massageie o rosto com deslocamentos suaves e ascendentes e do centro 
para as laterais. Use durante o dia.

Como Funciona:
Esta tecnologia funciona como um ESCUDO BIOMIMÉTICO contra a poluição. 
Trata-se de uma imitação à barreira natural da pele, porém muito mais poderosa, 
que impede a aderência de poluentes.

Após a aplicação do creme antissinais sobre a pele, este escudo protege a pele con-
tra os agentes tóxicos presentes na atmosfera. Evita a fixação de partículas de PM 
2.5 (material particulado poluente muito pequeno, que pode ser até 20x menor que 
o tamanho dos poros, envolvido no processo de aceleração do envelhecimento).

5524 - CREME HIDRATANTE FACIAL PRIORAGE 45+ - CICLOS 
D’ RACCO - 30G  
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ROSTO - TRATAMENTOS ESPECÍFICOS
5520 - CREME HIDRATANTE LABIAL ANTI-IDADE - CICLOS D’ 
RACCO - 15ML

O Creme Hidratante Labial Anti-Idade Ciclos combate os sinais da idade. Com 
fórmula inédita que possui ativos hidratantes, tensores e estimulantes do preenchi-
mento labial, que melhoram os sinais de envelhecimento e deixam os lábios mais 
volumosos, lisos e macios.

Ativos:
Peptídeos - promovem a regeneração celular, aumentam a produção de colágeno 
e formam uma barreira de hidratação na pele.

Biocolágeno Marinho - melhora a firmeza da pele, combatendo a perda de elastici-
dade e a flacidez, reduzindo linhas finas.

Proteína do Trigo - agente tensor imediato, promove efeito lifting natural, além da 
síntese de colágeno, conferindo uma melhora da tonificação.

Ácido hialurônico - hidratação intensiva através da formação de filme hidrofílico 
protetor.

Modo de Usar: Aplique o produto sobre os lábios e região perilabial.

5517  ÁGUA MICELAR - CICLOS D’ RACCO - 150ML

Agradável água de limpeza que dispensa o enxágue, purifica e reequilibra a pele. 
Um produto tudo em um, com avançada tecnologia livre de agentes irritantes e de 
oleosidade, que pode ser utilizada em todos os tipos de pele e mesmo em regiões 
mais sensíveis como olhos e lábios.

A limpeza e a tonificação são os primeiros passos para o tratamento completo. A 
Água Micelar, numa única aplicação, limpa e prepara a pele permitindo mais eficiên-
cia do tratamento antissinais Ciclos d´Racco, revelando uma pele perfeitamente 
limpa e purificada.

Ativos:
Sacarídeos – agentes anti-irritantes que melhoram a proteção das células da pele. 
Também auxiliam na retenção da umidade, proporcionando uma pele com mais elas-
ticidade. Reduzem a irritação causada pela ação de tensoativos em peles sensíveis.

Propanediol – promove uma poderosa higiene na pele sem causar irritação ou sen-
sibilidade. Derivada da glucose do milho, esta molécula é uma alternativa natural ao 
glicol, o que resulta numa pele profundamente limpa e hidratada.

Tensoativos derivados de aminoácidos – limpam e ajudam a manter a pele fresca 
e hidratada. Derivado do ácido glutâmico, atua como um umedecedor natural, com 
excelente efeito condicionante para a pele

Modo de Usar:
Utilizando pequenas porções de algodão embebidas com a Água Micelar, aplique 
suavemente sobre a pele do rosto, lábios e olhos. Realize movimentos ascendentes e 
do centro para as extremidades. Repita a operação até que o algodão esteja perfei-
tamente limpo. Deixe secar naturalmente.

5521 - MÁSCARA FACIAL DE COLAGENO E  CARVÃO - CICLOS D’ 
RACCO- 60G

Prática máscara de tratamento facial. Com alta concentração de ingredientes ativos, 
atua como uma “bomba nutritiva” para a pele, fornecendo hidratação profunda 
e   intensificando os efeitos dos outros tratamentos faciais da linha Ciclos. Seu uso 
regular limpa e purifica os poros, revitaliza e refresca a pele, minimiza as rugas, firma 
e nutre a pele. A pele merece esse tratamento em todas as idades.

Ativos
Colágeno - tem ação antienvelhecimento. Aumenta a elasticidade e a firmeza da 
pele, prevenindo e retardando o aparecimento de rugas e linhas de expressão. En-
trega uma pela macia, estruturada e jovial.

Carvão - com alta capacidade de absorção, extrai da pele as impurezas, as toxinas e 
o óleo, deixando-a limpa, lisa e preparada para receber outros ativos.

Alantoína - acelera a regeneração da pele. Este componente favorece a proliferação 
celular, por isso é um excelente cicatrizante, calmante e amaciante dos tecidos sub-
metidos a um grande desgaste, tornando a pele lisa e flexível.

Ácido Hialurônico - suaviza os sinais de envelhecimento, um dos melhores hidra-
tantes que existe para a pele, proporcionando elasticidade à pele. Atua hidratando 
intensamente a pele, o que mantém a pele lisa, elástica e luminosa.

Trealose - aumenta as defesas naturais da pele. Este dissacarídeo tem uma po-
derosa capacidade de retenção hídrica, combatendo a desidratação ou qualquer 
outro tipo de estresse na pele.

Modo de usar
Retire a máscara da embalagem e coloque-a sobre a pele limpa da face. Cuide para 
cobrir toda a superfície da pele e mantenha a máscara sobre o rosto por um período 
de 20 a 30 minutos. Não é necessário secar nem lavar a pele após a retirada da 
máscara. Utilize duas vezes por semana. 

5525 - SÉRUM FACIAL NOITE - CICLOS D’ RACCO - 30ML

Sérum Facial Noite que associa as propriedades firmadoras do DMAE a um complexo 
luxuoso de Peptídeos e Diamante em pó, com ações energizantes e oxigenantes. 
Uniformiza, ilumina e revitaliza a pele durante a noite. 

Diminui a concentração de radicais livres, prevenindo os sinais de envelhecimento, 
reduzindo a flacidez, para sua pele descansar e se recuperar durante o seu sono. 
Indicado para todas as idades e tipos de pele, suaviza e previne fortemente os sinais 
de envelhecimento. Despertar para uma pele visivelmente mais firme, luminosa e 
jovem.

Benefícios comprovados em 28 dias
Avaliação de eficácia, percebida pelos participantes:
* 95,5 % - aumento da hidratação da pele
* 100 %- melhora da textura da pele
* 95,5 % - diminuição dos sinais de envelhecimento
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Peptídeos - reduzem os sinais de envelhecimento, regulam atividades celulares, 
ativando proteínas de renovação celular. Estimulantes naturais da produção de co-
lágeno, atuando sobre as rugas e linhas de expressão. Ações que resultam em uma 
pele com tom mais uniforme, firme, elástica e resistente ao redor dos olhos. Também 
são responsáveis por ajudar a prevenir e combater as bolsas abaixo dos olhos, que 
ocorrem como sinal de fadiga ou por deficiências fisiológicas.

Biosaccharide GUM - forma um filme protetor sobre a pele, limitando os efeitos 
das agressões externas, como radiações ultravioletas, poluição, metais pesados e 
o uso de produtos de ação detergente. Proporciona uma pele naturalmente mais 
protegida.

Polissacarídeos - promover hidratação imediata e de efeito prolongado, forma um 
filme hidratante sobre a pele, atuando na retenção da água na superfície. Possui 
toque sedoso, suavizante, pode ser usado em qualquer tipo de pele, em especial as 
delicadas e sensíveis, como a da região dos olhos. Confere aparência naturalmente 
hidratada e macia à pele. 

Modo de usar
Usando a ponta dos dedos massageie o rosto com deslocamentos suaves e ascend-
entes e do centro para as laterais até a completa absorção do produto. Use durante 
a noite.

* 86,4 % - efeito tensor da pele (alteração de flacidez)
* 90,9 % - diminuição dos sinais de fadiga da pele
* Antioxidante

Ativos
Diamante – este ativo nobre, estabiliza os peptídeos de sirtuína, o que promove uma 
ação direta no interior das células, regulando o ciclo de vida celular, permitindo que 
elas sobrevivam aos danos acumulados durante o tempo e suspendendo o enve-
lhecimento. Proporcionando uma aparência mais jovem e deslumbrante.

Peptídeos – aumentam a produção de colágeno e formam uma barreira de                  
hidratação na pele. O resultado é uma pele mais firme e macia, com menos sinais.

DMAE – exerce efeito positivo no combate à flacidez e melhora o aspecto geral 
da pele com resultados imediatos e cumulativos. Melhora o tônus, a elasticidade e 
a firmeza da pele. Combinado a outros componentes, possui ação antioxidante e 
suavizante. Proporciona um aspecto mais jovem à área dos olhos, lábios, pálpebras, 
pescoço e colo.

Modo de Usar
Usando a ponta dos dedos massageie o rosto com deslocamentos suaves e ascen-
dentes e do centro para as laterais até a completa absorção do produto. Use durante 
a noite.

5527 - SÉRUM HIDRATANTE PARA A ÁREA DOS OLHOS OPTIQUE 
CICLOS D’ RACCO - 15ML

Sérum hidratante antissinais para a região dos olhos. Os luxuosos ativos como o 
ouro em pó e o caviar negro, combinados com as propriedades tensoras do DMAE 
tem ação antioxidante. Hidrata prevenindo os sinais de envelhecimento, como ru-
gas, olheiras, flacidez, bolsas e fadiga, mantendo a região dos olhos mais leve e com 
linhas suaves. Não tem idade ideal para começar o tratamento, sempre é tempo de 
ter a pele na região dos olhos mais jovem e radiante. 
Combine o uso do Optique ao hidratante antissinais Priorage, potencialize o trata-
mento e aproveite os resultados.

Ativos
Ouro em pó - traz mais nutrição e brilho à pele. Este ativo luxuoso e muito admirado 
por sua capacidade de permanecer intacto ao tempo, melhora visivelmente a elas-
ticidade, o brilho e a firmeza. Conferindo contornos dos olhos radiantes, mais firmes 
e iluminados.

DMAE - exerce efeito positivo no combate à flacidez e melhora o aspecto geral da 
pele com resultados imediatos e cumulativos. Melhora o tônus, a elasticidade e a 
firmeza da pele, possui ação antioxidante e suavizante. Proporciona um aspecto 
mais jovem para região dos olhos.

Caviar Negro - é um dos elementos mais exclusivos e elegantes da cosmética. O 
segredo está em sua composição. Este luxuoso ativo reúne aminoácidos essenciais, 
peptídeos estruturantes, proteínas, ácidos graxos essenciais e minerais com grande 
capacidade reparadora e antienvelhecimento. Promove alta hidratação e melhora 
da elasticidade da pele com efeito suavizante e firmador.

5530 - SÉRUM FACIAL CONCENTRADO  100% F - CICLOS                        
D’ RACCO - 15ML

100% F – FIRMADOR, contém uma combinação a 100% de polissacarídeos extraídos 
da Cyathea Cumungii, frações especiais de polissacarídeos da Aveia e extrato biotec-
nológico de Algas. Estes ativos ricos em antioxidantes protegem a pele e revigoram 
o viço, além de formarem um filme tensor, conferindo um aspecto mais consistente, 
macio e radiante.

Ativos:
Polissacarídeos da Cyathea Cumungii - extraídos do gérmen de uma espécie de 
samambaia nativa da Nova Zelândia, proporciona potente efeito tensor, formando 
uma película elástica que aperta e levanta a pele.  

Polissacarídeos da Aveia - acalma irritações e suaviza a pele, formando um filme 
protetor com efeito lifting que retarda a evaporação da água fundamental (aquela 
que é a naturalmente encontrada na superfície da pele)e proporciona o nível ad-
equado de hidratação. 

Extrato biotecnológico de Algas - promove efeito firmador imediato e ao mesmo 
tempo efeito firmador a longo prazo, por fortalecer o tecido conectivo. Protege as 
células do estresse oxidativo, estimulando a produção de colágeno.  

Modo de Usar: 
Na palma das mãos, acrescente de 3 a 4 gotas milagrosas do Ciclos 100% F em 
seu creme antissinais de uso diário, misturando bem com a ponta dos dedos, e em 
seguida aplique sobre o rosto com massagens suaves até a completa absorção do 
produto. 

Utilize filtro solar para uso diurno.
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5540 - SÉRUM FACIAL CONCENTRADO  100% R - CICLOS D’ 
RACCO -  15ML

100% R – REJUVENESCEDOR, possui em sua formulação uma combinação a 100% 
de Ácido Hialurônico vetorizado com Silício Orgânico, Glicoproteínas e DHMC, ativos 
que promovem a renovação intensa da pele. Deixa a aparência suave e uniforme, 
com um brilho juvenil.

Ativos:
Ácido Hialurônico Fracionado - efeito preenchedor e firmador, atua na renovação 
celular, reestruturando a epiderme e a derme. Aumenta a espessura da epiderme, a 
produção de ácido hialurônico natural, o sistema de defesa da pele e combate as 
reações inflamatórias.

Silanol - derivado do silício orgânico, estimula a produção de colágeno, restaura a 
elasticidade, tonicidade e firmeza da pele. Hidrata de forma intensa, restaurando o 
equilíbrio hídrico. 

DHMC (Dihidroximetil-cromona) - eficiente agente antirrugas naturalmente pre-
sente no ruibarbo. Esta alternativa natural ao retinol é rica em flavonoides, atua na 
estimulação da produção de colágeno e elastina, combatendo as rugas acentuadas, 
manchas e outros sinais do envelhecimento precoce. 

Glicoproteínas - promove nutrição para as células, além de hidratação profunda e 
emoliência. 

Modo de Usar: 
Na palma das mãos, acrescente de 3 a 4 gotas milagrosas do Ciclos 100% R em 
seu creme antissinais de uso diário, misturando bem com a ponta dos dedos, e em 
seguida aplique sobre o rosto com massagens suaves até a completa absorção do 
produto. 

ROSTO - PEELING

1620 - TRATAMENTO EM 3 ETAPAS - CICLOS PEELING

Ativos:
Ácido glicólico - é um ácido orgânico da mesma família ácidos láticos - provenientes 
do leite -, conhecido por facilitar a penetração de substâncias na pele, além de pos-
suir ação de radicais livres e auxiliar na formação de colágeno. 

Aminoácido NL50 - é um umectante natural derivado do ácido glutâmico, presente 
em grande quantidade na pele humana como um dos componentes do Fator de 
Hidratação Natural, ajuda a manter a pele hidratada.

Modo de Usar: 
Use o tratamento em semanas alternadas durante dois meses. Faça um intervalo 
de dois meses e volte novamente a usar por dois meses, mantendo esta sequência 
durante um ano. 

ETAPA 1 – APLICAÇÃO DO SÉRUM CONCENTRADO FACIAL COM ÁCIDO 
GLICÓLICO
Preencha o frasquinho dosador com o SÉRUM CONCENTRADO FACIAL COM 
ÁCIDO GLICÓLICO até a medida marcada no vidro.
UMA DOSE = UMA UTILIZAÇÃO

Com a ajuda de um disco de algodão, aplique o produto sobre a pele do rosto com 
movimentos horizontais, começando pela testa, em seguida as maçãs do rosto, 
nariz e queixo. Repita o gesto até que toda a área a ser tratada esteja coberta pelo 
produto, não utilizando mais do que uma dose. Evite o contorno dos olhos, dos 
lábios e das narinas. 

Deixe o produto em contato com a pele por no máximo 5 minutos. Não enxágue e 
aplique a etapa 2. Reações de aquecimento ou pinicamento podem ser sentidas, e 
são sinais normais da atividade do produto. Se estas reações forem muito incômo-
das, sem enxaguar, aplique imediatamente a etapa 2.

ETAPA 2 – NEUTRALIZAÇÃO PÓS-PEELING
Após deixar o Sérum de Ácido Glicólico por 5 minutos no rosto, sem enxaguar, 
embeba um disco de algodão com o SÉRUM NEUTRALIZANTE FACIAL, passando 
várias vezes sobre a pele do rosto a fim de anular a ação do ácido glicólico. Durante 
esta etapa, conserve os olhos fechados.

Enxágue o rosto com água morna e enxugue-o delicadamente. 

ETAPA 3 – APLICAÇÃO DO CREME DE MANUTENÇÃO DIÁRIA PÓS-PEELING
Durante o tratamento, aplicar sobre o rosto, massageando do centro para as laterais, 
até a absorção do produto, após as etapas 1 e 2. Nos dias de intervalo até a próxima           
aplicação do tratamento, utilizar apenas o CREME DE MANUTENÇÃO DIÁRIA PÓS-
PEELING após a limpeza facial todas as noites. Recomendamos o uso de protetor 
solar todos os dias durante o tratamento.

ATENÇÃO: O ácido glicólico torna a pele mais sensível, portanto após seu uso, o 
ideal é não expor a pele ao sol sem a proteção adequada. Qualquer produto com 
ácido glicólico não deve ser aplicado sobre a pele inflamada, eczematosa ou com 
queimaduras de sol. 
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Logo após o término da adolescência a pele começa a sofrer alterações, que se 
intensificam por volta dos 30 anos. Além deste processo natural de envelhecimento, 
o sol, a poluição e os hábitos diários reforçam a perda gradativa da elasticidade e do 
viço da pele. 

E ninguém gosta dessa condição cutânea. Imagina que maravilha seria ter uma pele 
livre de manchas e rugas, tudo lisinho, firme e no lugar?
Com a Racco é possível manter a pele jovem e saudável por mais tempo!

O Tratamento em 3 Etapas Ciclos Peeling apaga manchas, marcas de acne, combate 
linhas, rugas, flacidez e dá um fim na fisionomia cansada em três tempos.
Com ação suave e progressiva, provoca o desprendimento das camadas superfi-
ciais da pele acelerando o processo diário de renovação celular, reverte e previne o 
en-velhecimento cutâneo, reduz a espessura da pele, estimulando a produção de 
colágeno e elastina, gerando assim uma pele macia, brilhante e uniforme. 

A pele morta e escurecida é eliminada, fazendo com que outra mais jovem, sem 
manchas, revitalizada e hidratada apareça, dando um aspecto mais bonito e sau-
dável. 
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1440 - CREME ESFOLIANTE FACIAL COM BAMBU - CICLOS 
PEELING - 50G 

Deixa a pele macia, renovada e radiante. Com textura cremosa e microesferas de 
bambu, promove esfoliação física profunda, removendo as células mortas e deso-
bstruindo os poros. Proporciona resistência, hidratação, maciez e toque aveludado, 
despertando o brilho natural da pele.

Extrato de Bambu - a mais poderosa fonte de sílica da natureza, contendo mais 
de 70% de óxido de silício orgânico, o extrato de bambu nutre e protege a pele, 
remine-ralizando as células. Atua na síntese das fibras de colágeno e de elastina, 
combatendo o envelhecimento e reestruturando os tecidos. Remove as células 
mortas da camada do estrato córneo, melhorando a absorção dos nutrientes de 
tratamentos cosméticos. Ajuda a purificar a pele, reduzindo a oleosidade e minimi-
zando os poros.

Modo de Usar: 
Aplique o produto sobre a pele do rosto úmida e limpa, com movimentos suaves 
e circulares ascendentes. Enxágue completamente. Use de uma a duas vezes por 

semana.

1450 - CREME FACIAL COM AHA - CICLOS PEELING  - 50G

De fácil aplicação e textura agradável, este creme é utilizado para esfoliação química 
suave com finalidade de renovação da pele, reduzindo manchas, rugas e deixando 
a pele mais renovada, luminosa e jovem. A fusão dos Alfa-Hidroxiácidos associa os 
ácidos Cítricos, Málico, Tartárico, Glicólico, e Salicílico que aceleram a renovação 
celular, eliminando as células mortas e deixando na epiderme células novas e sadias. 
Auxilia no tratamento clareador de manchas e é redutor de estrias. 

Ótimo para remoção de cicatrizes causadas por acnes, porém não é aconselhável 
seu uso em peles com acnes inflamadas. Durante o seu uso, poderá ocorrer au-
mento da sensibilidade da pele. Essa reação é normal.

Ativos:
Alfahidroxiácido (AHA) cítrico - extraído do limão, da laranja, da goiaba, da pinha 
e do tomate, é indicado para clarear sardas e manchas de sol.

Alfahidroxiácido (AHA) glicólico - extraído da cana de açúcar, da uva, da pinha e 
da alcachofra, é usado para atenuar rugas e equilibrar a secreção sebácea, além de 
acelerar o processo de regeneração celular. Também auxilia o clareamento da pele, 
quando associado a outras substâncias. 

Alfahidroxiácido (AHA) málico - originado da maçã verde, é usado para trata-
mento das manchas solares.

Alfahidroxiácido (AHA) tartárico - originado da uva, é antioxidante, aumenta a 
renovação celular e melhora a textura da pele. 

Alfahidroxiácido (AHA) mandélico - obtido da amêndoa amarga, é empregado 
na maioria das formulações cosméticas como regulador do pH da pele. Tem ação 
antisséptica.

Betahidroxiácido (BHA) salicílico - com propriedades queratolíticas (esfoliantes) 

Uma das regiões mais exploradas e preferidas das mulheres é a região de colo e pescoço. 
Apesar de ter grande importância para a beleza feminina, muitas vezes é esquecida quando 
o assunto é cuidados corporais. Nessa região a pele é caracterizada por grande sensibilidade 
e pouca hidratação por conter baixa concentração de glândulas sebáceas. Como é uma área 
de grande exposição, está sempre sendo atingida pelo Sol e agressores externos, quadro 
perfeito para o “castigo” da pele. Normalmente, a partir dos trinta anos, se não cuidada 
devidamente, a pele começa a apresentar manchas, rugas, aumento da sensibilidade, falta 
de hidratação e flacidez. Região que antes era uma aliada da beleza acaba se tornando uma 
incômoda “reveladora de idade” para as mulheres.

Tendo em vista a necessidade de cuidados com a região de colo e pescoço e a falta de 
produtos específicos para esta parte do corpo, a Racco possui o Creme Revitalizador Colo e 
Pescoço na Linha Ciclos.

Com rica formulaçã,o contém ativos que proporcionam efeito eficaz no reparo dos sinais de 
envelhecimento e hidratação profunda, deixando a pele resistente e firme por muito mais 
tempo. É uma evolução tecnológica para a área do colo e pescoço. Com o creme revitaliza-
dor a pele fica mais jovem, mais firme, mais saudável e com mais vida. Sensação de bem-estar 
e hidratação imediata, na primeira aplicação. Redefine e refina a beleza do colo e pescoço.

Benefícios:
-Melhora na firmeza da pele, por proporcionar aumento na síntese de elastina;
-Efeito antirrugas;
- Restauração e rejuvenescimento das peles mais maduras;
-Aumento da resistência à gravidade;
-Hidratação ideal da pele, preservando suas propriedades e melhorando sua quali-
dade;
-Preservação da pele mais jovem sem manchas.

Ativos:
Peptídeos - estimula a síntese de elastina e promove a arquitetura funcional das 
fibras elásticas, promovendo resistência à gravidade. Pele mais firme, contornos re-
definidos e esculpidos e diminuição da flacidez. Ação reestruturadora e reparadora 
dos tecidos.

Fucogel (polissacarídeo biotecnológico) - extremamente hidratante para a pele.
Sarsa Sapolenina - promove curvas mais harmoniosas na região do colo e pescoço,          
diminuindo a aparência envelhecida da pele nesta região.

Modo de Usar: 
Aplique diariamente sobre a pele limpa do colo, pescoço e contorno da face, com 
movimentos suaves ascendentes até completa absorção.

CORPO - TRATAMENTO

5514 - CREME REVITALIZADOR PARA COLO E PESCOÇO - 
CICLOS D’RACCO - 120G

e antimicrobianas, é usado para afinar a camada espessada da pele e evita a contami

Modo de Usar: 
Aplique no rosto ou no local a ser tratado durante a noite, após limpeza e tonificação 
da pele. Não deve ser indicado para peles muito sensíveis e com acnes inflamadas. 
Aplicação noturna 1 a 2 vezes por semana. Durante o tratamento é necessário o uso 
de Protetor Solar FPS 65 durante o dia.
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A pele do busto é fina e frágil, propensa a desenvolver estrias, envelhecimento pre-
coce, manchas e flacidez. O cuidado diário é essencial para garantir a manutenção 
da beleza e sedução. 

A perda do volume e tonicidade dos seios deve-se a predisposição genética, dietas 
ioiô, pós-gravidez e envelhecimento natural.

A autoestima das mulheres é fundamental, por isso, a Racco possui Le Buste Creme 
Firmador para os Seios na linha CICLOS. Sua formulação à base de ELASTINA, 
COLÁGENO e um mix de ATIVOS BIOTECNOLÓGICOS que agem em todas as 
camadas da pele e dos tecidos de sustentação, deixa os seios mais firmes, hidrata-
dos, com maior elasticidade e volume. Testado dermatologicamente, pode ainda ser 
utilizado em peles sensíveis, pois possui um ativo com propriedades calmantes, de 
ação anti-irritante e suavizante.

Benefícios:
-Aumento do volume;
-Maior proteção das fibras de colágeno, garantindo melhora da sustentação, elasti-
cidade e firmeza dos seios;
-Hidratação profunda, deixando a pele mais saudável e jovem.

Ativos:
Sarsa Sapolenina - estimula a proliferação de adipócitos (células da gordura) e o 
armazenamento de lipídios no local da aplicação, como resultado tem-se o aumento 
de volume destas células e, consequentemente, aumento do volume dos seio e 
curvas mais harmoniosas.

Colágeno e Elastina - extremamente hidratante, reconhecidamente eficaz no trata-
mento de firmeza da pele.

Palmitoyl Isoleucine (Origem Biotecnológica Vegetal) - efeito reestruturante e 
firmador sobre a pele do busto, devido a ação sobre os fibroblastos, cuja principal 
função é manter a integridade estrutural dos  tecidos conjuntivos, e proteção às 
fibras de colágeno.

Modo de Usar: 
Aplique diariamente sobre a pele limpa dos seios, massageando com  movimentos 

circulares até completa absorção.

5508 - SABONETE VEGETAL DE MASSAGEM - CICLOS D’ RACCO 
- 100G

O cuidado anticelulite efetivo deve fazer parte do dia a dia. Então, nada melhor do 
que já começar o tratamento no banho.

O Sabonete Vegetal de Massagem Ciclos d’ Racco tem formato anatômico para dar 
maior firmeza na utilização e facilitar a massagem. É como realizar uma massagem 
estética diária. Sua formulação 100% vegetal, tecnologicamente desenvolvida para 
agir de maneira suave ao eliminar as impurezas da pele, aliada à massagem, que 
ativa a circulação, contribuem para preparar a pele para o início do tratamento 
anticelulite.

1171 - LE BUSTE CREME FIRMADOR PARA OS SEIOS  - CICLOS 
D’ RACCO -  170G

5501 - SÉRUM CORPORAL ANTICELULITE - CICLOS D’ RACCO 
200ML
Fórmula exclusiva com a mais moderna tecnologia que favorece a penetração 
profunda do produto na pele atuando nos nódulos celulíticos desde a primeira apli-
cação. Promove uma acelerada drenagem linfática, reduzindo a retenção de água 
nos tecidos e removendo toxinas que causam danos à saúde.

Entre seus ativos mais importantes está a alta concentração de DMAE que estimula 
a liberação de acetilcolina ao agir nas fibras musculares, melhorando o tônus e a 
elasticidade dos tecidos, atenuando assim a flacidez até eliminá-la. 

Ativos:
Cafeína Vetorizada, Extratos Botânicos de Arnica, Centella Asiática, Cavalinha, 
Castanha da Índia, Algas, Hera e Chá Mate - atuam diretamente sobre a formação 
da celulite. Protegem e regeneram as fibras de colágeno e elastina e auxiliam no pro-
cesso de eliminação da gordura. Amacia, suaviza e hidrata o tecido cutâneo. Melhora 
a aparência e textura da pele e possui ação anti-inflamatória. Testes comprovam que 
a Cafeína Vetorizada atua estimulando a lipólise (processo de quebra e degradação 
da gordura) e diminui o estoque de triglicerídeos nas células de gordura.

Nicotinato de Metila - potente agente promotor do aquecimento da pele através da 
vaso dilatação, associado ao NANOSPHERES THEOPHYLLISILANE C, que estimula 
a quebra das moléculas de gordura e elimina o inchaço. Intensifica a microcirculação 
que normaliza as trocas celulares e melhora o aspecto da pele. 

Modo de Usar: 
Lave bem a região com bucha vegetal e massageie com o Sabonete Vegetal de 
Massagem Ciclos d’Racco. Enxágue e seque bem a pele. Borrife o produto no local 
a ser tratado e espalhe em leves e rápidas palmadas, massageando com as mãos 
em movimentos circulares. Ao aplicar nas coxas, faça movimentos ascendentes. 

5502 - SOUFFLÉ CORPORAL ANTICELULITE - CICLOS D’ RACCO 
- 250G

Para garantir uma condição favorável ao seu corpo, o Soufflé Hidratante Corporal 
Anticelulite Ciclos d’ Racco repõe toda a água necessária ao equilíbrio fisiológico da 
pele por meio do ALGISIUM, extraído das algas marrons. 

Ativos: 
DMAE - ativo essencial da fórmula, estimula a contração muscular, aumentando a 
tonicidade do tecido que, em pouco tempo, apresenta um aspecto muito mais firme.

Cafeína Vetorizada, Extratos Botânicos de Arnica, Centella Asiática, Cavalinha, 
Castanha da Índia, Algas, Hera e Chá Mate - atuam diretamente sobre a formação 
da celulite. Protegem e regeneram as fibras de colágeno e elastina e auxiliam no pro-
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SIndicado para homens e mulheres de todas as idades. Compatível com todos os 
tipos de pele.

Modo de Usar: 
Aplique sobre a pele umedecida, massageando até a formação de espuma cremosa 
e enxaguar em seguida. Para completar o tratamento, aplique o Sérum Corporal An-
ticelulite Ciclos d’ Racco e o Soufflé Hidratante Corporal Anticelulite Ciclos d’ Racco.
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A variação da temperatura do corpo auxilia na redução das medidas. O frio intenso 
descongestiona, facilita a drenagem dos tecidos, melhora a circulação e favorece a 
eliminação das toxinas. 

Conheça a geloterapia da Racco, um tratamento eficaz e comprovado*, que estimula 
a circulação e a combustão das células adiposas por intermédio do frio: novo Gel 
Corporal Redutor de Medidas Ciclos. Sua ação crioterápica acelera o metabolismo e 
favorece a diminuição da gordura.

As regiões em que o gel foi aplicado sofrem queda na temperatura, assim, o or-
ganismo busca recuperar o equilíbrio térmico por meio dos lipídeos, queimando 
cada gordurinha excedente. O efeito gelado também diminui o inchaço, estimula a 
síntese de colágeno, enrijece a pele e a musculatura, ajudando a redefinir o contorno 
corporal.  

Ativos:
Óleo de Menta Piperita - tem ação descongestionante e facilita a drenagem lin-
fática. Promove intenso resfriamento da pele seguido de analgesia.
Mentol - aplicado sobre a pele, dilata os vasos sanguíneos e abaixa a temperatura da 
pele causando sensação de frio. Tem efeito diurético, ajuda a desinchar e a eliminar 
líquidos. 

Cânfora - tem propriedades anti-inflamatórias, promove resfriamento brusco dos 
tecidos e melhora a circulação local. 

Pantenol - tem ação não irritante, não sensibilizante, umectante e condicionadora. 
Estimula a formação de fibras de colágeno na pele.

Modo de Usar: 
Aplique uma leve camada, duas vezes ao dia, sobre a pele limpa e seca da região 
abdominal, coxas, glúteos e braços, massageando vigorosamente com movimentos 
circulares até a absorção completa do produto.
 

CORPO - REDUTOR DE MEDIDAS

1187 - GEL CORPORAL REDUTOR DE MEDIDAS  - CICLOS 
D’ RACCO -  190G

Celulite é uma alteração causada pelo acúmulo de gordura, água e toxinas nas célu-
las, fazendo com que essas células fiquem cheias e endurecidas, deixando o local 
com desníveis (ondulações e retrações) e nódulos.

Ela aparece na maioria das mulheres na pós-puberdade, e para 90% delas, é um 
assunto de relevante interesse cosmético, para um grande número de indivíduos. Na 
verdade, a irregularidade do relevo natural da pele é uma condição indesejável e es-
teticamente inaceitável para a maioria das mulheres na pós-adolescência. A celulite 
afeta a área do corpo que contém o tecido adiposo subcutâneo, tal como as coxas e 
as nádegas, mas pode também ser encontrada na parte inferior da barriga e braços.
As causas mais comuns são o excesso de gordura associado à ação dos hormônios 
femininos e alterações na microcirculação e nos e linfáticos, além de fatores externos 
como cigarro, estresse, má alimentação, poluição e falta de exercícios físicos.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 8 em cada 10 mulheres têm algum 
grau de celulite. E 10 entre 10 mulheres detestam a aparência da celulite e desejam 
exibir uma pele lisinha e saudável, livre de qualquer furinho, por isso, a Racco lança o 
Sérum Corporal Carnivore Ciclos, para ser usado com o Sérum Anticelulite ou com 
o Gel Redutor e dar aquela potencializada nos tratamentos de combate à celulite e 
à gordura localizada, e o melhor de tudo: você usa durante a noite, enquanto você 
dorme!

Ativos
Extratos botânicos de grão de café, folhas de chá, café-dosudão, erva-mate e       
guaraná: ricos em cafeína e flavonoides que atuam diretamente sobre a formação 
da celulite estimulando a lipólise (processo de quebra e degradação da gordura) 
com poder antioxidante e anti-inflamatório. A cafeína consegue penetrar na pele até 
as células de gordura, além disso, ela também estimula a síntese de colágeno, elas-
tina e outros componentes da pele, deixando-a mais firme e amenizando o aspecto 
de casca de laranja.

Planta Carnívora (drosera ramentacea): remodela o corpo reduzindo a gordura 
por acumulação durante o processo de adipogênese e o tamanho dos adipócitos, 
mostrando efeito de lipólise eficiente.

Óleo vegetal extraído da beterraba branca: óleo biodegradável, com um excelente 
poder de umectação e dispersão, proporciona sensorial de maciez muito próximo 
ao silicone.

Coco Caprylate: emulsificante de sensorial leve e não pegajoso. 

Modo de Usar
Antes de dormir, com a pele limpa, coloque um pouco do Sérum Anticelulite ou do 
Gel Redutor Ciclos na palma das mãos e misture 4 gotas do Booster até formar a 
consistência de creme ou de mousse, em seguida aplique em todas as áreas afeta-
das pela celulite ou pela gordura localizada. Massageie suavemente até completa 
absorção.

5526 - SÉRUM CORPORAL CARNIVORE - CICLOS D’ RACCO -  
14ML

cesso de eliminação da gordura. Amacia, suaviza e hidrata o tecido cutâneo. Melhora 
a aparência e textura da pele e possui ação anti-inflamatória. Testes comprovam que 
a Cafeína Vetorizada atua estimulando a lipólise (processo de quebra e degradação 
da gordura) e diminui o estoque de triglicerídeos nas células de gordura.

Silício Orgânico - estimula a síntese de colágeno, protege contra radicais livres, 
hidrata de forma intensa. Ajuda na reestruturação dos tecidos, retardando o envel-
hecimento da pele. Além disto, atua em diferentes níveis sobre a lipólise (quebra da 
gordura), firmando os tecidos e reduzindo estrias, e possui ação anti-inflamatória, 
bastante útil no tratamento da celulite.

Modo de Usar: 
Aplique no corpo todo ou somente nas áreas desejadas. Deixe agir durante todo 
dia ou noite. Para um tratamento mais eficaz, utilize previamente o Sérum Coporal 
Anticelulite Ciclos d’Racco e repita a aplicação 2 vezes ao dia. Durante massagens, 
aplique quantidade suficiente para friccionar a região. 
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A sigla ARL - Antirradicais Livres - já diz muito sobre esta linha. Os Radicais Livres são os 
principais causadores do envelhecimento da pele. Portanto, seu combate é fundamental 
para uma pele saudável e bonita.

LINHA ARL
CONCEITO DA LINHA:

RADICAIS LIVRES:

Para entender o efeito destes produtos na pele, é 
preciso conhecer o que são os radicais livres. De 
todo oxigênio da respiração, 95% é usado para 
gerar energia necessária para a vida; porém, os 
5% restantes são transformados em radicais livres. 

Em níveis considerados normais, os radicais livres 
não são prejudiciais à saúde. Em excesso, essas 
moléculas podem ser tóxicas ao organismo.

O corpo humano possui enzimas protetoras que 
reparam uma parte dos danos causados pelos 
radicais livres. Quando a capacidade de auto-
reparo não é suficiente, sinais visíveis aparecem 
na superfície da pele, indicando o processo de 
envelhecimento: ressecamento, degradação do 
colágeno, menor resposta imunológica e perda 
de elasticidade, maciez e firmeza. 

O que produz radicais livres
São produtores: oxigênio, alimentos que contêm 
agrotóxicos, estresse, cigarro, álcool, radiação, al-
gumas drogas químicas sintéticas, poluição, entre 
outros.
Esses elementos gerarão o processo oxidativo 
ou o estresse oxidativo, que podem prejudicar a 
célula ou até levá-la à morte.

Como combater os radicais livres
Uma boa alimentação, rica em verduras, legumes 
e frutas, é a melhor maneira de prevenir os malefí-
cios dos radicais livres. O uso de cosméticos 
específicos para combate dos radicais livres têm 
apresentado resultados super eficazes.

EFEITOS POSITIVOS 
DOS RADICAIS LIVRES

EFEITOS NEGATIVOS 
DOS RADICAIS LIVRES

Imunidade

Coagulação

Apoptose

Cicatrização

Envelhecimento
Mutação no DNA
Destruição de membranas 
Lipídicas
Patologias
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1382 - SABONETE LÍQUIDO DE ALGAS MARINHAS - ARL - 150G

Para cuidar da pele com ainda mais suavidade, o Sabonete Líquido ARL é altamente 
hidratante, remove impurezas, excesso de oleosidade e maquiagem. Indicado para 
utilização diária, é ideal para peles que estejam começando a apresentar sinais de 
envelhecimento. Com extrato de algas marinhas que combate os radicais livres, 
protege, restaura e suaviza a pele, sem ressecar.

Modo de Usar: 
Aplique sobre a pele do rosto, massageando suavemente até a formação de espuma.

1402 - CREME HIDRATANTE FACIAL ANTISSINAIS DIA FPS 30 - 
ARL - 40G

O Hidratante Facial ARL Dia é rico em ativos que estimulam a síntese de colágeno 
e neutralizam os radicais livres, evitando o envelhecimento da pele. Promove 
hidratação instantânea e reduz as rugas de forma visível, melhorando a estrutura 
do tecido e proporcionando mais elasticidade. Contém FPS30 que protege contra 
os raios UVA e UVB. Em poucas semanas, torna a pele do rosto, pescoço e colo 
rejuvenescida, suave, macia e luminosa.

Ativos: 
Peptídeos - estimulantes naturais da produção de colágeno, reduzem os sinais de 
enve-lhecimento como rugas, linhas de expressão, recuperando o viço, a hidratação 
e a beleza da pele.

Modo de Usar: 
Após o uso do sabonete facial ARL, aplique o creme toda manhã no rosto e pescoço, 
limpos e secos, massageando suavemente com movimentos circulares ascendentes. 

1401 - CREME HIDRATANTE FACIAL ANTISSINAIS NOITE FPS 30 
- ARL - 40G

A
R

L

A
R

L1380 - SABONETE DE ALGAS MARINHAS - ARL - 90G

Sabonete em barra para limpeza diária, altamente hidratante. Remove impurezas, 
oleosidade e maquiagem. Indicado para peles normais a oleosas, a partir do mo-
mento que começam a apresentar sinais de envelhecimento. Contém Extrato de 
Algas Marinhas, com ação super-hidratante, e um Composto Umectante com alto 
poder de hidratação e suavização a pele.

Modo de Usar: 
Faça uma espuma espessa nas mãos e massageie suavemente no rosto e pescoço 
úmidos. Remova com água abundante.

Estimula a formação de colágeno restaurando a elasticidade da pele. Hidrata reduz-
indo de forma visível linhas finas na região dos olhos, lábios e testa.

Ativos:
Peptídeos - estimulantes naturais da produção de colágeno, reduzem os sinais de
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O cuidado com o rosto surge com os primeiros sinais de oleosidade, acne, e, em alguns poucos casos, 
ressecamento excessivo da pele que aparecem na adolescência. Mas a pele oleosa não é característica 
somente de adolescentes, muitos adultos têm pele oleosa e precisam tratar o excesso de oleosidade 
para evitar a formação de acne.
Os produtos da Linha Lipogel são focados no tratamento facial que atuam no combate à oleosidade, 

mas não esquecendo da hidratação, nutrição e prevenção do envelhecimento e do combate à acne. 

LINHA LIPOGEL
CONCEITO DA LINHA:

FISIOLOGIA:

A acne é um distúrbio inflamatório que atinge a maioria dos adolescentes e uma grande proporção dos 
adultos.

É formada quando existem três condições:
1. Pele oleosa
2. Poros obstruídos
3. Ação de bactérias

Conforme a pele vai se regenerando, nascem novas células e morrem outras. Estas células mortas e as 
impurezas podem se aglomerar sobre a pele e fechar a saída do canal das glândulas sebáceas. Com 
isto, o sebo não consegue ser eliminado e vai se acumulando, formando o conhecido cravo. Existe uma 
bactéria chamada Propionibacterium Acnes (encontrada naturalmente na pele de qualquer pessoa) 
que se alimenta de cravos, sebo e células mortas. Depois que se alimenta, elimina substâncias extrema-
mente irritantes para a pele, o que causa a inflamação chamada de Espinha. Isto explica porque muitas 
vezes o cravo evolui para uma espinha. Outra curiosidade é o fato do cravo ficar preto, o que acontece 
quando a ponta dele fica em contato com o ar, reage com o oxigênio (oxida) e escurece.

Nos casos menos graves, a acne consiste em pequenos comedões* e poros dilatados. Porém, ela pode 
progredir para a ruptura dos filamentos sebáceos com formação de pústulas***, nódulos****, cistos*****, 
atrofias e lesões inflamatórias, caracterizando o estado patológico. Nestes casos, a sugestão é procurar 
um Dermatologista.

A acne, geralmente, atinge mais os jovens devido ao desequilíbrio hormonal que ocorre nesta fase 
e que torna as glândulas sebáceas mais ativas e produtivas. Alimentação, clima e fatores genéticos 
também exercem grande influência sobre o aparecimento da acne.

Quando encontramos adultos com este problema de pele, o motivo do aparecimento pode ser a ação 
dos hormônios androgênicos sobre o folículo pilosebáceo, que estimulam a oleosidade da pele e, con-
sequentemente, o aparecimento da acne. Outros fatores que podem causar erupções são emoções 
intensas, estresse, fadiga ou uso inadequado de cosméticos.

A acne pode ser classificada em dois níveis:

Acne primária (vulgaris): trata-se da acne do adolescente e adulto jovem. A predisposição genética e o 
início da produção hormonal favorecem um processo mais específico, responsável pela dermatose. Ela 
pode ser classificada em estágios:

• Acne conglobata: presença de pápulas** e pústulas*** doloridas e profundas. Há possibilidade de 
lesões nódulo-císticas em grande extensão e agrupamento de comedões. 

20+

envelhecimento como rugas, linhas de expressão, recuperando o viço, a hidratação
e a beleza da pele.  

Extrato de Goji-berry - rico em polissacarídeos, aminoácidos e vitaminas, tem 
atividade dermoestimulante para suprir energia para as células e potente ação 
antioxidante prote-gendo contra o envelhecimento, aumentando o nível da síntese 
de colágeno.

Extrato de Physalis - reparador de colágeno, combate o envelhecimento provo-
cado pelo sol e radiação infravermelha e luz visível. 

Extrato de Mirabilis Jalapa - alivia o desconforto cutâneo e as vermelhidões, hidrata 
e estimula a síntese de ceramidas e ácido hialurônico, responsável pela hidratação, 
troca de nutrientes e proteção contra as lesões causadas por radicais livres.

Silanol - derivado do silício orgânico, restaura a elasticidade, tonicidade e firmeza da 
pele. Hidrata de forma intensa, restaurando o equilíbrio hídrico. 

Modo de Usar: 
Após o uso do sabonete facial ARL, aplique o produto toda noite sobre a pele limpa 
do rosto, com movimentos suaves e circulares ascendentes, até a completa absor-

ção do produto. 
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1475 - SABONETE SULFUROSO ANTIACNE - LIPOGEL - 90G

Primeiro passo na prevenção e eliminação da acne, o sabonete em barra Lipo-
gel é eficiente na remoção do excesso de oleosidade e na prevenção da acne, 
mantendo a pele hidratada. Remove as impurezas e a oleosidade excessiva da 
pele, eliminando os microrganismos causadores da acne. Auxilia na remoção 
de células mortas por ter ação queratolítica, ou seja, as desprendem para que 
sejam facilmente exterminadas. Não agride nem resseca a pele.

Contém BI SULFOCUS (derivado do enxofre), com ação queratolítica (retira o 
excesso de células mortas), antifúngica e antibacteriana, e AGENTES 
UMECTANTES, que impedem o ressecamento da pele

Modo de Usar: 
Massageie o sabonete no rosto úmido até a formação de espuma e retire com 
água. Complete o tratamento com o Soro de Limpeza, o Gel Secativo e o Gel 
Hidratante Lipogel. Deve ser usado de 2 a 3 vezes ao dia.

1476 - SORO DE LIMPEZA ANTIACNE - LIPOGEL - 120G

Complementa a higienização da pele acneica, controlando o pH. Eficiente na 
remoção do excesso de oleosidade. Além disso, reduz a secreção do sebo e 
evita a ocorrência da inflamação, prevenindo o aparecimento da acne. Atua em 
todas as causas da acne (hipersecreção de sebo, hiperqueratose, proliferação 
bacteriana e inflamação local). Indicado para peles oleosas até sinais visíveis de 
envelhecimento. Deve ser usado 3 vezes ao dia para limpeza da pele.

Contém COMPLEXO ANTIACNE, que combate as erupções cutâneas pela 
redução da hipersseborreia, de células mortas, da inflamação e da proliferação 
bacteriana (promove inativação das bactérias associadas à acne).

Modo de Usar: 
Após lavar o rosto com o Sabonete Sulfuroso Antiacne Lipogel, aplique o Soro 
com algodão em todo rosto e pescoço e deixar secar. Use, no mínimo, duas 
vezes ao dia e complete o tratamento com o Gel Secativo Antiacne Lipogel e 
Hidratante Lipogel.

*Comedões: material secretado pela glândula sebácea (sebo) que se acumula no folículo piloso, podendo ser fechado (ponto 
branco) ou aberto (ponto preto).
**Pápulas: lesões sólidas que surgem na hipoderme por infiltração inflamatória (sem pus) com até 1 cm de diâmetro. Evolui sem 
deixar cicatriz. 
***Pústulas: lesão líquida de até 1 cm de diâmetro, contendo pus em seu interior.
****Nódulos: lesões sólidas que surgem na hipoderme por infiltração inflamatória (sem pus), medindo de 1 a 3 cm de diâmetro.
*****Cistos: lesão líquida com mais de 1 cm de diâmetro, contendo pus em seu interior.

1477 - GEL SECATIVO ANTIACNE - LIPOGEL - 60G

Gel tônico com ação secativa e bactericida que previne o aparecimento da acne. 
Purifica profundamente os poros sem perder a hidratação natural epidérmica. Atua 
em todas as causas da acne (hipersecreção de sebo, hiperqueratose, proliferação 
bacteriana e inflamação local). É indicado para peles oleosas e com tendência à 
acne. Deve ser usado 3 vezes ao dia, antes do hidratante Lipogel. Para um trata-
mento mais eficaz, deve ser combinado ao Soro de Limpeza.

Contém COMPLEXO ANTIACNE que combate as erupções cutâneas pela redução 
da hiperseborréia, de células mortas, da inflamação e da proliferação bacteriana 
(promove inativação das bactérias associadas à acne).

Modo de Usar: 
Após lavar o rosto com o Sabonete Sulfuroso Antiacne Lipogel e aplicar Soro de 
Limpeza Antiacne Lipogel, espalhe o Gel, deixe secar e complete o tratamento com 
o Hidratante Lipogel. Use, pelo menos, duas vezes ao dia. 

1478 - GEL HIDRATANTE FACIAL - LIPOGEL - 60G

Hidratante com base em gel que hidrata profundamente a pele oleosa combat-
endo os efeitos do envelhecimento. Regula a secreção sebácea, elimina o brilho 
excessivo e tem ação efetiva no combate à acne e ação calmante. 

Contém COMPLEXO BIOTECNOLÓGICO, que atua nas causas da oleosidade, 
regulando a secreção sebácea e diminuindo a formação de oleosidade nos poros, 
melhora a estrutura e conforto da pele oleosa, LIPOSSOMAS, que auxiliam na 
absorção eficiente dos ativos e potencializa a hidratação com efeito prolongado, 
D PANTENOL, que possui ação calmante, MICROESFERAS MATIFICANTES, 
que proporcionam o disfarce óptico de rugas e garantem um sensorial agradável 
e toque seco.

Modo de Usar: 
Aplique sobre o rosto lavado e tonificado de maneira suave e ascendente. Deve 
ser usado 3 vezes ao dia.

1479 - MÁSCARA DE ARGILA VERDE - LIPOGEL - 60G

Máscara facial que auxilia na redução da oleosidade excessiva da pele. Altamente 
hidratante, combate a acne e elimina as impurezas, deixando a pele renovada, suave 
e com uma sensação de limpeza e purificação.

Ativos:
Argila - As argilas são componentes de origem mineral, coletadas diretamente 
do solo e compostas, geralmente, por alumínio, sílica e água. Têm como origem as 
rochas sedimentares que se desmancham ao longo dos milhares de anos sob os 
efeitos dos processos climáticos. Neste percurso, a argila recolhe metais e compo-
nentes característicos do terreno em que se encontra, sofre ação das águas e dos 
compostos orgânicos presentes em cada microrregião. Sendo assim, pode-se dizer 
que cada argila é única. São anos e anos à espera de uma composição exclusiva 
da terra, da água e dos processos climáticos que ocorreram em determinado local. 
Usada há muito tempo como tratamento medicinal alternativo, também é indicada 
para tratamentos estéticos para o corpo, pele e cabelo, por desempenhar impor-
tante papel na formação do colágeno e do tecido conectivo. Algumas propriedades 
da argila: combate a oleosidade e  a acne da pele. 

• Acne comedônica: apresenta cravos sem sinal de inflamação.

• Acne pápulo-pustulosa: caracterizada pelo aparecimento de pápulas e pústulas inflamadas. 

• Acne nódulo-cística: além de comedões, pápulas e pústulas, há também formações de lesões nódulo-
císticas com inflamações.

• Acne secundária (hormonal, cosmética, medicamentosa, solar etc.): surge devido fatores externos 
(emoções intensas, estresse, fadiga ou uso inadequado de cosméticos).
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1481 - SABONETE LÍQUIDO - LIPOGEL - 120ML

Especialmente desenvolvido para prevenir e controlar problemas característicos da 
pele acneica, além de acabar de vez com as bactérias causadoras da acne. Dermato-
logicamente testado, promove limpeza profunda e não agressiva à pele, muito eficaz 
no combate à acne. Seus ativos purificam os poros, eliminam as de bactérias e atuam 
normalizando a produção da secreção sebácea.

Ativos:
Ácido Salicílico - tem ação queratolítica (esfoliante), afina a camada mais 
externa da epiderme evitando descamações, acúmulo de células mortas e im-
purezas; adstringente, ele contrai os vasos sanguíneos e tecidos, deixando a pele 
com aparência mais bonita e uniforme; sua atividade antibacteriana e antifúngica 
impede a proliferação de organismos nocivos à saúde cutânea; também tem

1480 - PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 20 - LIPOGEL - 60G

O Protetor Solar Facial FPS 20 Lipogel foi desenvolvido para a proteção solar UVA 
E UVB de peles oleosas com tendência a formação de acne. Por isso, apresenta 
uma textura  ultraleve, não deixa a pele com brilho, possui sensorial suave e não é 
comedogênico.

Previne as queimaduras solares e é ideal para a proteção solar diária urbana, 
podendo ser associado a outros produtos da linha Lipogel.

Contém GEL DE SILICONE de rápida absorção e com suavidade seca, que propor-
ciona uma deliciosa sensação de pele sedosa e não oleosa, BISABOLOL com 
propriedades anti-irritantes, ACETATO DE VITAMINA E, com propriedades anti-
oxidantes e protetoras da pele, que auxiliam na prevenção e reparação dos danos 
causados pela exposição solar e Filtros Solares UVA e UVB, com FPS 20 e FP UVA++

Modo de Usar: 
Aplique diariamente sobre a pele limpa do rosto, com movimentos suaves até a 
completa absorção do produto.

Tem ação adstringente, tonificante e estimulante. Acelera processos de cicatrização. 
Devido a alta concentração de Silício, a argila também desempenha importante 
papel na formação do colágeno.

Pantenol - O Pantenol, ou provitamina B5, é um álcool biologicamente ativo que 
estimula a proliferação celular e auxilia na reparação de tecidos lesados e dermatites. 
Possui efeito hidratante, anti-inflamatório e cicatrizante. Acalma irritações cutâneas, 
cicatriza pequenas feridas e garante a elasticidade da pele.

Extrato de Algas e Pepino - Rede bioativa formada por polissacarídeos sulfatados 
de algas marinhas e biopolímeros de pepino com propriedades hidratantes, suavi-
zantes e calmantes. Auxilia no tratamento de pele agredida e envelhecida. 

Modo de Usar: Aplique uma generosa camada sobre a pele limpa e seca, evitando a 
área dos olhos. Deixe agir por 10 minutos e retire com água em abundância. Deve ser 
aplicado 2 vezes por semana em peles oleosas e 1 vez por semana em peles normais.

propriedades anti-inflamatórias,

Óleo de Melaleuca (Tea Tree) - é extraído de uma árvore australiana, possui ampla 
ação antimicrobiana. Sua capacidade de se misturar à secreção sebácea e penetrar 
na epiderme potencializa o efeito antisséptico, eliminando de forma muito eficaz as 
bactérias.

Modo de Usar:
De duas a três vezes ao dia aplique o sabonete líquido nas mãos, em seguida mas-
sageie sobre o rosto úmido em movimentos circulares até a formação de espuma, 
deixe agir por 30 segundos e retire com água morna. Complete o tratamento com o 

Soro de Limpeza, Gel Secativo, Gel Hidratante e Protetor Solar Facial Lipogel.
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5002 - SABONETE LÍQUIDO MICROESFOLIANTE FACIAL 
NUTRIPLUS C - 120G

Deixa a pele do rosto radiante, limpa e saudável todos os dias. A combinação de 
espuma com microesferas de bambu torna mais eficaz o processo de remoção da 
sujidade, promovendo limpeza ao retirar o excesso de óleo e poluição da cútis. As 
partículas microesfoliantes de broto de bambu auxiliam na renovação da pele, re-
movendo as células mortas sem danificar os tecidos, deixando a tez do rosto macia, 
saudável e luminosa. Pode ser usado diariamente.

Ativos:
Partículas Microesfoliantes de broto Bambu - as microesferas de bambu são 
purificantes, esfoliam suavemente ajudando no processo de renovação celular; 
desobstruem os poros deixando a pele mais clara e luminosa.

Ácido Lático - é um poderoso hidratante derivado do leite, melhora a elasticidade, 
clareia e rejuvenesce a pele.

Modo de Usar: 
aplicar o produto sobre a pele úmida do rosto, massageando suavemente até formar 
a espuma. Enxágue em seguida.

LINHA  
NUTRIPLUS C
CONCEITO DA LINHA:
Foco em hidratação e nutrição pela associação de vitaminas é o principal diferencial da 
Linha Nutriplus C. Dividida em produtos para corpo e rosto, a Nutriplus C reúne também 
ativos inovadores que aliam tecnologia e eficácia. 

30+

1131 - MÁSCARA FACIAL DE FRUTAS COM AÇÃO SECATIVA - 
NUTRIPLUS C - 60G

Máscara Facial de Frutas que remove o excesso de oleosidade, deixa a pele macia, 
luminosa e renovada. Indicada para peles normais a oleosas.

Com EXTRATOS DE CEREJA, Framboesa e Amora aliados a um rico complexo 
vitamínico, que hidratam, revitalizam e deixam a pele macia e saudável. Possui 
CARBONATO DE CÁLCIO, que promove ação secativa, VITAMINA E, para ação 
antioxidante, e PANTENOL para ação calmante. 

Modo de Usar: 
Após a limpeza e a esfoliação da pele, aplique uma generosa camada da máscara 
em todo o rosto, evitando a região muito próxima aos olhos e o pescoço. Deixe agir 
por 20 minutos e retire com água abundante. Em seguida, tonifique e hidrate com 

produtos de uso diário. 

5120 - CREME PARA MÃOS FPS 15 - NUTRIPLUS C - 60G

Hidratação e proteção solar são fatores fundamentais para manter uma pele jovem 
e saudável. 

Com complexo multivitamínico hidratante e protetor, o creme para mãos Nutriplus 
C defende a pele contra os raios solares, restaura a umidade natural, previne e com-
bate o envelhecimento. 

Modo de Usar: 
Aplique nas mãos limpas e secas massageando suavemente até a completa absor-
ção. Repita sempre que achar necessário. 

5160 - CREME DE TRATAMENTO PARA UNHAS E CUTÍCULAS - 
NUTRIPLUS C - 15ML 

Para manter as unhas saudáveis e as cutículas hidratadas, o Creme de tratamento 
nutritivo para unhas e cutículas, com fórmula composta por ingredientes que 
protegem das agressões do dia a dia, nutre, hidrata e fortalece unhas e cutículas. 
Cutículas hidratadas não descamam e são mais fáceis de remover, além disso, unhas 
fortes apresentam melhor textura, brilho e aparência.

Ativos:
Vitamina E - antioxidante, estabiliza membranas, nutre e hidrata a pele melhorando 
a maciez e a suavidade.

Retinol (vitamina A) - antioxidante, estimula o crescimento das unhas.

Pantenol (vitamina B5) - tem ação regeneradora e fortalecedora, estimula a prolif-
eração celular e auxilia na reparação de tecidos lesados.

Niacinamida (vitamina B3) - fortalece e protege contra fatores externos e internos 
do nosso organismo. Tem ação antimanchas, antiacne, antioxidante, anti-inflamatória.

Óleo de girassol - hidrata as cutículas impedindo a descamação e o crescimento 
excessivo.

Óleo de soja - aumenta o grau de hidratação, elasticidade, resistência mecânica, 
maciez e aparência dos tecidos.

Alfa bisabolol - anti-inflamatório, bactericida e antimicótico.

Manteiga de karité - hidrata as cutículas impedindo a descamação e o crescimento 
excessivo.

Queratina hidrolisada - fortalece e estimula o crescimento das unhas fracas e 
quebradiças, protege das agressões do dia a dia. Melhora a textura, o brilho e a 
aparência das unhas.

Modo de Usar: 
Aplique diariamente sobre as unhas e cutículas massageando suavemente até 
a completa absorção. Nesta massagem aproveite para empurrar as cutículas, vai 
parecer que você tirou com alicate!
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5005 - COMPLEXO ANTIENVELHECIMENTO DIA COM FPS 30 - 
NUTRIPUS C - 40G 

Restaura a juventude do rosto em apenas 3 semanas*: elimina rugas, revitaliza, nutre 
e hidrata, recuperando o viço e melhorando a maciez da pele.

Ativos:
Extrato de Vigna aconitifolia (alternativa botânica do Retinol) - com ação reestru-
turante aumenta a síntese de colágeno, conferindo profunda atividade antirrugas. 
Renova a pele expandindo a luminosidade cutânea.

Provitamina B5 (Pantenol) - estimula a proliferação celular e regenera as células         
epiteliais com rapidez, auxiliando na reparação de tecidos lesados. Combate o enve- 
lhecimento, melhora a hidratação, mantém a elasticidade e aumenta a suavidade da 
pele.

Vitamina E - nutre e hidrata a pele, melhorando a sua maciez e suavidade. Revitaliza 
peles envelhecidas prevenindo e reparando danos causados pela exposição solar. 
Com ação antioxidante combate os radicais livres protegendo a pele dos efeitos da 
oxidação.

Vitamina B3 (Niacinamida) - agente hidratante e antienvelhecimento que confere 
maciez, flexibilidade e hidratação à pele. Inibe os processos oxidativos e a glicação 
(enve-lhecimento provocado pelo consumo do açúcar).

Peptídeo - estimulante natural da produção de colágeno tem atividade antirrugas 
e estimulante da matriz dérmica. Reduz os sinais de envelhecimento como rugas e 
linhas de expressão, recuperando o viço, a hidratação e a beleza da pele.
Polissacarídeo multifuncional - promove o aumento da longevidade celular por meio 
de hidratação imediata e de efeito prolongado, com excepcional toque sedoso. 
Forma um filme hidroprotetor.

FPS30 - Protege a pele dos danos causados pela radiação solar e lâmpadas UV.
* 100% de eficácia percebida em teste de avaliação.

Modo de Usar:  
Aplique o hidratante pela manhã no rosto e pescoço, limpos e secos, massageando 
suavemente com movimentos circulares ascendentes, até completa absorção. Para 
melhores resultados, utilize o Complexo Multivitamínico Nutriplus Noite no período 
noturno.

5006 - COMPLEXO ANTIENVELHECIMENTO NOITE - NUTRIPUS 
C -  40G  

Proporciona aumento da flexibilidade e da vitalidade cutânea, prevenindo a for-
mação de rugas e linhas de expressão, mantendo a pele mais jovem e saudável.

Ativos:
Provitamina B5 (Pantenol) - estimula a proliferação celular e regenera as células          
epiteliais com rapidez, auxiliando na reparação de tecidos lesados. Combate o enve-
lhecimento, melhora a hidratação, mantém a elasticidade e aumenta a suavidade da 
pele.

Vitamina E - nutre e hidrata a pele, melhorando a sua maciez e suavidade. Revitaliza 
peles envelhecidas prevenindo e reparando danos causados pela exposição solar. 
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Polissacarídeo da Cássia - promove melhora significativa da pele, eliminando a 
aparência de pele desvitalizada. Forma uma película hidroprotetora que se liga for-
temente à água e preenche as linhas finas com excelente sensorial aquoso.

Modo de Usar:  Aplique todas as noites sobre a pele do rosto limpa e seca com 
suaves massagens até a completa absorção. Para melhores resultados, utilize o 
Complexo Multivitamínico Nutriplus Dia no período diurno.
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1101 - CREME HIDRATANTE PARA MÃOS COM AÇÃO 
CLAREADORA - CLEAR AGE - 60G 

Para clarear, uniformizar, e proporcionar mais viço e luminosidade à 
pele a Racco possui o Clear Age - Hidratante para Mãos com Ação 
Clareadora. O produto, desenvolvido para o tratamento das manchas 
da pele das mãos, possui os melhores ativos disponíveis no mercado 
e tem a eficácia garantida por rigorosos testes.

Ativos:
Polymethyl Methacrylate - Disfarce óptico das rugas, dando à pele 
uma textura sedosa e uniforme.

D-Pantenol - Estimula a proliferação celular e auxilia na reparação de 
tecidos lesados.

Albatin - Inibe a produção de melanina, suavizando as manchas da 
pele sem causar a despigmentação exagerada.

LINHA CLEAR AGE

Maior órgão do corpo humano, representando 15% do nosso peso, a pele é responsável 
por regular a temperatura do organismo e protegê-lo. Com o passar dos anos, essas 
funções regridem e ela torna-se frágil, mais sujeita às agressões do meio ambiente. 
O envelhecimento da cútis, no entanto, varia de intensidade de acordo com a predis-
posição genética e os hábitos do indivíduo ao longo de sua existência. O rosto e as 
mãos são como um cartão de visitas permanente, sempre à vista, por isso merecem 
cuidados especiais.

De todos os problemas que podem surgir na pele nenhum é tão desafiador para os 
dermatologistas quanto às chamadas Manchas Senis e os Melasmas.

Entenda o processo de surgimento das manchas:

Existem dois tipos de envelhecimento da pele: o intrínseco ou cronoenvelhecimento 
- que é a degeneração natural do organismo - e o extrínseco ou fotoenvelhecimento - 
provocado principalmente pela exposição ao sol. O primeiro, que tem início a partir dos 
25 anos, é caracterizado por: perda de colágeno e elastina, proteínas que dão firmeza 
e elasticidade à pele; redução de tecido gorduroso e de retenção hídrica, fatores que 
causam o ressecamento.

Enquanto isso, no grupo das interferências externas que atuam como aceleradoras da 
degeneração da cútis, o principal agente é o sol. As partes do corpo que normalmente 
ficam mais expostas, como rosto e mãos, ficam enrugadas e com Manchas Senis.
O processo também varia conforme a raça e o sexo. Por terem menos melanina (pig-
mento que dá cor à pele, funcionando como protetor), brancos apresentam sinais do 
tempo com maior rapidez do que negros e orientais. Em relação aos sexos, a mulher é 
mais ‘visada’, com aceleração maior no período da menopausa. O declínio da produção 
do hormônio estrógeno é um dos vilões que provoca a perda de colágeno e massa 
óssea.

CONCEITO DA LINHA:
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Tem ainda em sua composição princípios regeneradores da pele.

Darkout - De origem natural, equilibra a cor da pele e ajuda a criar um efeito mais 
luminoso e radiante. Atenua as manchas causadas pela idade, gravidez e hiperpig-
mentação.

Testes
Para comprovar os resultados da eficácia de Clear Age, a Racco realizou uma série 
de testes, onde foram obtidos excelentes resultados! Vinte e oito voluntários na faixa 
etária de 42 a 65 anos testaram e aprovaram o Clear Age - Hidratante para Mãos 
com Ação Clareadora:

100% de melhora na aparência geral da pele das mãos.
96% de aumento na luminosidade da pele.
92% de redução das áreas escurecidas da pele; de maior uniformidade e hidratação. 

Modo de Usar: 
Aplique sobre as mãos limpas e secas, distribuindo uniformemente, principalmente 
nas áreas a serem clareadas, massageando até a completa absorção. Aplique 2 vezes 
ao dia, pela manhã e à noite.
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1101 - CREME HIDRATANTE  FACIAL COM AÇÃO CLAREADORA 
- CLEAR AGE - 60G 

Hidratante facial que clareia a face, uniformizando o tom da pele proporcionando 
mais viço e luminosidade, deixando a pele com aspecto jovem e saudável. Sua 
fórmula exclusiva possui uma combinação de modernos e tecnológicos ativos, que 
juntos contribuem para uma pele linda e com aparência jovem!

Ativos:
Polymethyl Methacrylate - Disfarce óptico das rugas, dando à pele uma textura 
sedosa e uniforme.

Calêndula HG - Extraído da Calêndula. Possui propriedades cicatrizantes, antioxi-
dantes e antiinflamatórias. Tem ainda em sua composição principios reneradores da 
pele.

D-Pantenol - Estimula a proliferação celular e auxilia na reparação de tecidos lesa-
dos. 

Albatin - Inibe a produção de melanina, suavizando as manchas da pele sem causar 
a despigmentação exagerada.

Darkout - De origem natural, equilibra a cor da pele e ajuda a criar um efeito mais 
luminoso e radiante. Atenua as manchas causadas pela idade, gravidez e hiperpig-
mentação.

TESTES
Para comprovar os resultados da eficácia dos clareadores, a Racco realizou uma 
série de testes, pelos quais foram obtidos excelentes resultados.
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A Linha Depeeling oferece produtos destinados a pessoas que se preocupam com 
a beleza, mas não têm tempo e nem disposição para se submeterem aos rituais de 
depilação convencionais, seguindo a filosofia de depilação sem dor, rápida e prática. 
Tudo isso com acompanhado de uma fragrância suave e agradável.

LINHA DEPEELING
CONCEITO DA LINHA:

Conhecendo o Ciclo de Crescimento do Pelos

O ciclo de crescimento dos pelos tem 3 fases, chamadas fases de crescimento. A Aná-
gena (crescimento), a Catágena (fase estacionária aonde os pelos param de crescer) e 
a Telógena (pelos caem). Os pelos de uma determinada área podem estar em diversas 
fases de crescimento e a velocidade de crescimento pode variar de acordo com as 
regiões do corpo e de pessoa para pessoa. Por este motivo, são necessárias várias 
aplicações do produto em intervalos distintos para cada região.

Qual produto da Linha Depeeling devo indicar?

As características de cada pessoa, como a quantidade e espessura dos pelos e a 
sensibilidade da pele, devem ser levadas em consideração antes de escolher o produto 
da Linha Depeeling mais adequado. Segue um esquema de como escolher o melhor 
produto da Linha Depeeling:
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GO grupo de voluntários que testou o Clareador Facial atribuiu ótimos resultados ao 

produto. Vinte e oito voluntários na faixa etária de 25 a 59 anos testaram o produto 
durante 28 dias, e puderam comprovar os excelentes resultados:

88,5% de redução na intensidade da cor das manchas.
88,5% de melhora na aparência geral da pele.
84,6% de aumento da uniformidade no tom da pele.
84,8% de melhora na hidratação da pele.
80,8% de aumento da maciez da pele.
73,1% de aumento na luminosidade da pele.

Os testes foram acompanhados por dermatologistas, que também avaliaram muito 
positivamente a ação do produto, destacando que “os produtos apresentaram resul-
tados significativos no que se refere aos atributos maciez, hidratação, uniformidade 
do tom da pele e aparência geral da pele”.

Modo de Usar: 
Aplique sobre a pele limpa e seca do rosto, com movimentos suaves, até a completa 
absorção do produto.
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PRODUTO TEMPO MÁXIMOTEMPO MÍNIMO

1610 - Mousse Depilatório 10 minutos 20 minutos

1612 - Creme Depilatório 5 minutos 15 minutos

5. Retirar completamente o produto com a espátula e lavar bem a pele, de preferência 
com água morna

O teste de sensibilidade dura 24 horas. Após retirar o produto da pele, o cliente deve 
aguardar até 24 horas e verificar o estado da pele. Caso a pele apresente vermelhidão, 
ardência ou qualquer sinal de irritação, suspenda o uso.

1612 - CREME DEPILATÓRIO - DEPEELING - 150G

Loção cremosa adequada para peles sensíveis com ação suave. Com extrato de Chá 
Verde que protege e repões os nutrientes da pele.

Contém Extrato de Aloe e Calêndula, que suavizam e hidratam a pele, evitando 
possíveis irritações, Manteiga de Karité, que hidrata e forma uma película protetora 
promovendo um toque suave na pele, e Tioglicolato de Potásio, que promove o en-
fraquecimento das fibras do pelo, atacando quimicamente a estrutura de queratina, 
amolecendo as suas ligações até que sejam eliminados.

A depilação com lâminas tendem a deixar as pontas dos pelos pontiagudas facili-

tando o encravamento.

Depilação com 
Depeeling

Depilação sem 
Depeeling

Modo de Usar: 
Aplique uma camada espessa do produto sobre a área a ser depilada. Faça isso de 
modo suave, começando de baixo para cima. Para a remoção, utilize suavemente 
a espátula no sentido contrário ao crescimento do pelo. Lave bem após o uso com 
água morna e sabonete para remover resíduos do produto.

Teste de sensibilidade e tempo de ação

O ideal é testar cada produto da Linha Depeeling para testar no cliente, para saber qual 
é o mais adequado para cada pele.

O teste é simples e rápido:

1. A partir do momento em que é escolhido o produto ideal, selecione uma pequena 
parte do corpo e aplique uma amostra do produto;

2. Siga corretamente o modo de aplicação da embalagem;

3. O tempo de ação varia conforme a resistência e a espessura dos pelos. Portanto, du-
rante a primeira aplicação, orientar a testar o intervalo ideal para a remoção precisa dos 
pelos, sem agredir a epiderme. Verificar de 5 em 5 minutos ou entre curtos intervalos a 
ação do produto para evitar agressões à pele;

4. Se o pelo dele sair em 7 minutos, então só deve usar o produto durante 7 minutos. 
Por isso, durante o teste, verificar o tempo correto para cada pessoa:

1610 - MOUSSE SPRAY DEPILATÓRIO - DEPEELING - 150ML

Loção aerossol que elimina os pelos em alguns minutos em uma única e prática 
aplicação, sem esforço ou dor, deixando a pele lisa e macia.

Contém Extrato de Aloe e Calêndula, que suavizam e hidratam a pele, evitando 
possíveis irritações, Manteiga de Karité, que hidrata e forma uma película protetora 
promovendo um toque suave na pele, e Tioglicolato de Potásio, que promove o en-
fraquecimento das fibras do pelo, atacando quimicamente a estrutura de queratina, 
amolecendo as suas ligações até que sejam eliminados.

A depilação com lâminas tendem a deixar as pontas dos pelos pontiagudas facili-

tando o encravamento.

Modo de Usar: 
Aplique uma camada espessa do produto sobre a pele a ser depilada até que cubra 
todos os pelos, para que a eficácia seja garantida. Para a remoção, após o tempo de 
espera, retire suavemente com o auxílio da espátula no sentido contrário ao cresci-
mento do pelo. Lave bem após o uso com água e sabonete para remover resíduos 
do produto. Por ser um produto aerossol, possui um gás que permite a saída do 
produto da embalagem. É muito importante que seja muito bem agitado antes da 
aplicação. Isso gera um melhor aproveitamento do gás dentro da embalagem para 
não correr o risco de acabar antes de finalizar o conteúdo de produto.

Depilação com 
Depeeling

Depilação sem 
Depeeling
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Qual produto da Linha Depeeling devo indicar?

As características de cada pessoa, como a quantidade e espessura dos pelos e a 
sensibilidade da pele, devem ser levadas em consideração antes de escolher o produto 
da Linha Depeeling mais adequado. Segue um esquema de como escolher o melhor 
produto da Linha Depeeling:



4544

ERVA DOCE:
Planta de origem grega e egípcia, figura entre os mais antigos medicamentos da 
humanidade. Funcho, anis-doce, maratro ou finóquio, são outros nomes comumente 
usados para a erva-doce.

Como curiosidade, a planta já era usada em 1500 a.C. em alimentos, bebidas e apli-
cações medicinais.

Atualmente, é cultivada em todos os continentes com finalidade alimentícia, medicinal 
e cosmética. A planta erva-doce possui as vitaminas C e K, além de ser rica em cálcio, 
fósforo e vitaminas do complexo B, uma grande aliada na eliminação das toxinas da 
pele. É bastante utilizada na hidroterapia com banhos de imersão, por conter um aroma 
com propriedades calmantes e relaxantes.

1923 - CREME HIDRATANTE PARA MÃOS - ERVA DOCE - 60G

Hidratação intensa para as mãos devido à presença de agentes altamente umec-
tantes como a Glicerina e a Ureia. Forma um filme protetor na pele impedindo a 
perda de água e combatendo a ação de agentes externos que causam o resse-
camento. Dermatologicamente testado. A fragrância de erva-doce deixa a pele 
deliciosamente perfumada.

Modo de Usar: Aplique nas mãos limpas e secas, massageando até completa 
absorção.

1915 - HIDRATANTE CORPORAL - ERVA DOCE - 300G

Hidratante corporal à base de Erva-Doce e Manteiga de Karité. Excelentes 
propriedades emolientes que protegem a pele contra o ressecamento, deixando-
a macia, suave e levemente perfumada com fragrância de Erva-Doce. Forma um 
filme protetor na pele.

Modo de Usar: Aplique em todo corpo, principalmente, depois do banho, para 
manter a pele extremamente hidratada.

LINHA ERVA DOCE
CONCEITO DA LINHA:
A fragrância e a ação do extrato de erva-doce são os grandes destaques desta linha. 
Propriedades hidratantes, emolientes e de limpeza suave compõem os produtos para 
hidratação e higiene corporal.

1917 - SABONETE LÍQUIDO CORPORAL - ERVA DOCE - 250ML

Limpeza eficaz das impurezas da pele na hora do banho. Hidrata a pele, evitando a  
sensação de ressecamento que é comum após o banho. O extrato de erva-doce e o  
Pantenol auxiliam na manutenção da elasticidade da pele, respeitando seu equilíbrio 
natural e fornecendo nutrientes fundamentais. Fragrância suave e agradável da 
linha erva-doce. Não irrita a pele. Embalagem prática e de fácil manuseio durante o 
banho. Clinicamente e dermatologicamente testado.

Modo de Usar: Aplique na pele previamente umedecida, com ou sem auxílio de uma 
esponja, massagear até obter espuma e enxaguar.

1916 - DESODORANTE ROLL-ON - ERVA DOCE - 55 ML

Ação desodorante e antitranspirante eficaz que auxilia na redução da transpiração 
e dos odores corporais que ocorrem ao longo do dia. Contém extrato de erva-doce 
que atua de maneira suave, auxiliando nos processos de cicatrização.
Deixa a pele agradavelmente perfumada com a fragrância de erva-doce, suaviza 
e hidrata as axilas com a ação da Ureia. Um verdadeiro desodorante com ação de 
tratamento para a epiderme desta região tão delicada. O resultado é a pele das 
axilas macia, sequinha e protegida durante todo o dia. Dermatologicamente testado.

Modo de Usar: Aplique sobre as axilas secas, sempre que necessário.
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Atualmente temos os mais variados tipos de personalidades masculinas, desde os ho-
mens que se limitam ao básico da higiene pessoal até àqueles que consomem cada vez 
mais produtos/comportamentos que eram direcionados ao universo feminino como 
coques de cabelo, sobreposições de acessórios e um mundo de cosméticos. Tudo se 
resume à liberdade e aceitação.

O sigma, representado pela letra     , é usado na matemática como símbolo de variáveis 
estatísticas. Na linha For Men, usamos o sigma para trazer este conceito de multiplici-
dade: soluções cosméticas para homens, em suas mais diversas personalidades.

LINHA FOR MEN

1152 - DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE - RACCO FOR 
MEN - 100ML

Formulado para desodorizar e impedir a transpiração das axilas com ação anti-
transpirante + antibacteriana = Proteção efetiva contra os maus odores.

Ativos:
Silicones - promovem o toque seco, eliminando a sensação de axilas úmidas.
Cloridróxido de Alumínio - antitranspirante efetivo, diminui a produção de suor 
e a sudorese ao longo do dia, inibindo a transpiração até 24h seguintes a sua 
aplicação.

Triclosan - diminui a proliferação dos microrganismos causadores de odor 
desagradável.

Modo de Usar: Agite antes de usar e aplique nas axilas limpas e secas, a uma 
distância de 15cm da pele, repetindo a aplicação sempre que achar necessário.

1153 - DESODORANTE ÍNTIMO MASCULINO - RACCO FOR MEN 
– 100ML

Desenvolvido para desodorizar a região íntima masculina

Ativos:
Silicones – fluidos hidratantes e emolientes que transportam a fragrância e 
evaporam sem deixar resíduos. Promovem um sensorial confortável, deixando 
um toque seco, suave e macio sob a pele , promovendo a ação desodorante 
através da sua fragrância que neutraliza os maus odores que se formam ao 
longo do dia. Aplicado após o banho, prolonga a sensação de limpeza.

Modo de Usar: Agite antes de usar. Aplique o produto uma vez ao dia após o 
banho, a 15cm de distância da pele.

CONCEITO DA LINHA:

1155 - HIDRATANTE FACE, CORPO E MÃOS - RACCO FOR MEN - 
110G

Feito especialmente para hidratar e suavizar a pele do rosto, corpo e das mãos 

Ativos:
Provitamina B5/Pantenol - acalma, hidrata e amacia a pele, indispensável para o 
processo de regeneração cutânea, com ação reparadora sobre lesões. 

Proteína da Cevada - forma um filme protetor suavizante que ajuda a minimizar a 
aspereza e melhora a retenção de umidade na pele e nos cabelos, sua rica mistura 
de aminoácidos essenciais aumenta as propriedades umectantes do produto.

Niacinamida - ajuda a proteger a pele e mantê-la bem-hidratada com uma aparên-
cia fresca e saudável. Equilibra a pele estressada após o barbear, e ajuda a acalmar 
peles sensíveis. Melhora a hidratação, uniformiza a tonalidade e melhora a aparência 
envelhecida da pele.

Umectante natural do Milho - alto poder hidratante, protege contra a irritabilidade 
e sensibilidade cutânea, atua contra microrganismos, leveduras e fungos.

Lactato de Mentila - tem efeito refrescante e ação revigorante para a pele do rosto.

Bisabolol - extraído do óleo essencial da Candeia, usado como substituto do 
azuleno, com as mesmas propriedades extremamente calmantes e suavizantes para 
peles sensíveis. 

Modo de Usar: 
Aplique sobre a pele massageando até a completa absorção, sempre que julgar 
necessário.

1156 - SABONETE EM CREME PARA BARBEAR - RACCO FOR MEN 

Formulado com textura cremosa para um melhor barbear

Ativos:
Provitamina B5/Pantenol - acalma, hidrata e amacia a pele, indispensável para o 
processo de regeneração cutânea, com ação reparadora sobre lesões cutâneas. 

Proteína da Cevada - forma um filme protetor suavizante que ajuda a minimizar a 
aspereza e melhora a retenção de umidade na pele e nos cabelos, sua rica mistura de 
aminoácidos essenciais aumenta as propriedades umectantes do produto.

Óleo de Amêndoas Doces - emoliente para a pele, hidrata, protege e acalma, além 
de facilitar o deslizamento da lâmina sobre a pele.

Polímeros de Polietilenoglicol - realçam a eficácia dos produtos de barbear, reduz 
a sensação de ardência causada pela lâmina, diminuindo o atrito sobre a pele. Faz a 
lâmina deslizar com facilidade permitindo um barbear suave e confortável, propor-
cionando um toque suave e sedoso após o barbear. 
.
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Molécula natural derivada do Milho - alto poder hidratante, protege contra a ir-
ritabilidade e sensibilidade cutânea, atua contra microrganismos, leveduras e fungos.

Complexo Bionormalizador - contém alto teor de ácidos orgânicos, sais minerais, 
triterpenos, flavonoides e saponinas que ajudam a normalizar as glândulas sebáceas 
e a controlar a proliferação de microrganismos. 

Tensoativo suave derivado de Aminoácidos - anti-irritante, reduz significati-
vamente a irritação dos demais tensoativos. Promove suavidade e espuma rica e 
cremosa, mantendo a hidratação natural da pele.

Complexo Bionormalizador - composto por extratos botânicos, silício e metionina, 
com atividade seboreguladora, purificante, tonificante e refrescante para a pele.

Modo de Usar: 
Espalhe sobre o rosto úmido cobrindo toda a área a ser barbeada, para um melhor 

deslizamento da lâmina. Após o barbear, enxágue o rosto com água abundante.

1157 - SABONETE ÍNTIMO MASCULINO - RACCO FOR MEN - 200ML

Próprio para higienizar a região íntima masculina

Ativos:
Provitamina B5/Pantenol - acalma, hidrata e amacia a pele, indispensável para o 
processo de regeneração cutânea, com ação reparadora sobre lesões. 

Suavizante natural derivado do Alcaçuz - ação dermoprotetora, evita possíveis 
irritações. 

Lactato de Mentila - refresca e suaviza possíveis odores.

Modo de Usar: 
Aplique o produto na palma da mão, massageie delicadamente a região genital 
até a formação de espuma e enxágue completamente. Pode ser usado mais de 
uma vez ao dia.

1158 - SHAMPOO CABELO E BARBA - RACCO FOR MEN - 250ML

Ativos:
Proteína da Cevada - forma um filme protetor suavizante que ajuda a minimizar a 
aspereza e melhora a retenção de umidade na pele e nos cabelos, sua rica mistura 
de aminoácidos essenciais aumenta as propriedades umectantes do produto.

Silicones - formam um filme protetor conferindo potente ação condicionante 
para os cabelos, favorecendo a maciez e a penteabilidade dos fios. 

Carboidratos multifuncionais - previnem a sensação de aspereza sobre a pele 
e cabelos, promovem a retenção de umidade e têm ação anti-irritante. Favorece 
a textura macia do produto e a formação de espuma por um tempo mais pro-
longado.

Modo de Usar: 
Aplique o produto nos cabelos e barba úmidos, massageando suavemente até a 
formação de espuma. Enxágue em seguida.

1159 - ÓLEO HIDRATANTE PARA BARBA FOR MEN - 50ML

Quanto mais longa a barba, mais ressecada e desgrenhada ela tende a ser. A dis-
tância e a espessura dos pelos acabam impedindo que os óleos naturais da pele 
cheguem até o final dos fios levando hidratação. Pensando nisso, lançamos o Óleo 
Hidratante de Barba For Men.

Uma mistura óleos nutritivos que hidratam e protegem contra a ação de agentes 
externos, deixando os fios alinhados, macios e brilhantes, minimizando a coceira 
provocada pelo crescimento dos pelos.

Tem sensorial leve, não pesa e nem deixa a barba gordurosa. Também facilita o 
pentear e o desembaraço, além de hidratar a pele por baixo da barba.

Ativos
Óleo de Argan: possui ação antioxidante sobre a fibra capilar exposta às agressões 
externas, além de promover hidratação, maciez e suavidade aos fios ressecados. O 
óleo de argan ajuda combater a formação de frizz, restaura o brilho e a elasticidade 
dos fios.

Óleo de Noz de Karité: suaviza o ressecamento e a desidratação dos pelos.

Óleo de Aloe: rico em agentes hidratantes que amaciam e confere brilho aos fios 
secos e sem vida.

Óleo de Macadâmia: estimula o crescimento do pelo e traz de volta o brilho man-
tendo a lubrificação natural.

Óleo de Canela: ajuda a higienizar a pele e o sistema capilar. É aromático e antissép-
tico.

Modo de Usar:
Aplique uma pequena quantidade do produto sobre os fios da barba e bigode lim-
pos, massageando suavemente com as mãos.

Bisabolol - extraído do óleo essencial da Candeia, usado como substituto do 
azuleno, com as mesmas propriedades extremamente calmantes e suavizantes para 
peles sensíveis. 

Metil Glicose - agente anti-irritante, capaz de reduzir significativamente a irritação 
dos tensoativos. Promove suavidade e espuma rica e cremosa.

F
O

R
 M

E
N

F
O

R
 M

E
N



5150

1006 - SABONETE ÍNTIMO - INTIMOS - 210ML

Formulado especialmente para a higiene íntima diária da mulher. Associa em 
sua formulação tensoativos suaves que promovem uma limpeza delicada, sem 
agredir a flora bacteriana normal da região. 

Apresenta Óleo Essencial de Menta, responsável pela propriedade refrescante 
e substâncias altamente calmantes para evitar desconfortos causados por                 
irritações. Contém ácido lático que equilibra o pH da mucosa vaginal. 

A ação antisséptica natural impede a proliferação de microrganismos indeseja-
dos. 

Com esta fórmula completa, o Sabonete Intimos proporciona uma sensação 
refrescante, com uma limpeza duradoura e não irritante. É totalmente adequado 
às áreas sensíveis da pele. 

A sensação de higiene é única e prolongada, o que faz com que o Sabonete 
Intimos se torne um produto indispensável para as mulheres no dia a dia.
Livre de álcool. Ginecologicamente e dermatologicamente testado.

Modo de Usar: Durante o banho, massageie nas regiões desejadas até a             
formação de espuma. Enxágue completamente. Substitui totalmente o uso do 
sabonete comum na região genital.

Tomar um banho pela manhã, ao final do dia ou a qualquer hora, é um momento 
de cuidado com o corpo e consigo mesma. É garantir a higiene e disposição para 
enfrentar o dia ou dormir relaxada. Dentro deste contexto, entra o cuidado íntimo para 
a região genital feminina que merece uma atenção especial e diferenciada do restante 
do corpo. 

A Linha Intimos reúne diversos produtos necessários para este cuidado.

LINHA INTIMOS
CONCEITO DA LINHA:

FISIOLOGIA:
Assim como as axilas, a mucosa genital é uma área coberta por glândulas sudoríparas 
apócrinas, que ao liberarem o suor, criam um ambiente perfeito para a proliferação de 
microrganismos. Estes decompõem as proteínas liberadas na transpiração e causam 
um odor desagradável. Se houver alguma variação do pH, os microrganismos, que até 
então são totalmente benéficos, passam a atuar de forma nociva, causando pruridos, 
infecções, candidíase e outros.

1026 - SABONETE ÍNTIMO DE MORANGO - INTIMOS - 210ML

Outra versão do já consagrado Sabonete íntimo Intimos Racco, com o agradável 
frescor da fragrância de Morango, especialmente desenvolvido para higienizar a 
região mais delicada do corpo feminino. 

Proporciona um cuidado íntimo eficaz e suave, com as mesmas propriedades de 
limpeza, refrescância e efeito calmante do já conhecido Sabonete íntimo Intimos.

Evita a formação de odores naturais desagradáveis, mantendo uma sensação de 

conforto e bem-estar durante todo o dia.  Dermatologicamente e ginecologica-
mente testado.

Modo de Usar: Durante o banho, massageie nas regiões desejadas até a formação 
de espuma. Enxágue completamente. Substitui totalmente o uso do sabonete         
comum na região genital. 

1028 - ESPUMA DE HIGIENE ÍNTIMA REFRESCANTE - INTIMOS - 
50ML

Espuma de limpeza para higiene íntima sem enxágue. Formulação suave e ação                             
antisséptica, proporciona sensação confortável e refrescante. Ginecologicamente 
testado. Embalagem prática para levar a qualquer lugar.

Modo de Usar: Aplique sobre um papel higiênico e faça a limpeza das áreas íntimas.

1024 - SABONETE ÍNTIMO PARA VIAGEM - INTIMOS - 60ML

Mesma fórmula do Sabonete Intimos em uma embalagem prática, perfeita para 
viagem.

1018 - GEL DE MASSAGEM - INTIMOS - 74ML

Aumenta a intimidade de qualquer casal, pois durante o relacionamento íntimo, fun-
ciona como um preparativo usado para massagens no corpo todo e para lubrificar 
ainda mais as regiões íntimas. Age de maneira semelhante à lubrificação natural 
feminina, com um leve aquecimento. 

Fragrância de menta suave e discreta. Longa duração, sem álcool, não pegajoso e 
não irritante. Indicado para mulheres com falta de lubrificação, amenizando a secura 
vaginal e para casais que buscam novas experiências no seu relacionamento íntimo. 

Modo de Usar: Aplique a quantidade desejada na área íntima para lubrificação e em 
qualquer parte do corpo para massagem. Uso tópico.

 Vale lembrar que não é compatível com preservativo, não é contraceptivo e não contém espermicida. 
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1017 - SABONETE DE LIMPEZA COMPLEMENTAR - INTIMOS - 
270ML

É de conhecimento de todos que as mulheres brasileiras têm o costume de lavar 
suas peças íntimas no chuveiro durante o banho. A única preocupação desta 
prática é o fato de esta limpeza ser feita com sabonetes comuns e ineficazes para 
um resultado efetivo.

O Sabonete de Limpeza Complementar é ideal para a limpeza eficaz das peças 
íntimas, pois não danifica os tecidos e não mancha as roupas.

Contém Aloe Vera, um agente suave de limpeza natural desenvolvido especial-
mente para uso em tecidos frágeis que possui alto poder espumante. Além de 
amaciar, proteger e evitar o depósito de sujeira, não deixa resíduos como os 
sabonetes comuns. 

Fragrância neutra e refrescante, não irritante. Aprovado dermatologicamente.
Uso somente em tecidos. Não aplicar diretamente na pele.

Modo de Usar: Aplique o produto no tecido e esfregar até a formação de espuma. 
Enxágue com água corrente. Aplique quantas vezes for necessário.

1009 - LENÇOS UMEDECIDOS HIGIENIZANTES - INTIMOS 
20 UNIDADES
Devido à correria e agitação da vida moderna, passamos mais tempo fora de casa, 
fazemos mil coisas e, nem sempre sobra tempo para um banho extra.  
Nesses momentos em que gostaríamos de nos refrescar, mas não há um chuveiro 
por perto, existe um produto que pode proporcionar limpeza com uma boa sensação 
de frescor e aumentar nossa autoconfiança: Lenços umedecidos Intimos, a limpeza 
que cabe na bolsa! Mais higiene e bem-estar a qualquer momento. 

Eles são uma maneira rápida e discreta para higienizar e refrescar a região íntima, 
eventual mente, seja em casa ou no trabalho.

Com exclusivo tecido, os lenços são resistentes e macios, especialmente desen-
volvidos para a área genital externa. Sua fórmula suave é enriquecida com extratos 
especiais em uma solução de limpeza sem sabão, de pH adequado.  

Ativos:
Ácido lático - é hidratante e antimicrobiano, respeita o pH ideal da região e suaviza 
possíveis odores.

Extrato vegetal de camomila - previne irritações, tem efeito antibacteriano e anti-
inflamatório.

Alantoína - calmante, previne irritações e estimula a cicatrização das mucosas. 

Modo de Usar: 
Abra a etiqueta autoadesiva no local indicado; retire o lenço, puxando-o pelo centro. 
Aplique o lenço sobre a região desejada e descartá-lo em seguida. Mantenha a em-
balagem fechada entre um uso e outro para manter a umidade do produto.

1008 - SABONETE ÍNTIMO INTIMOS INK - 74ML

Durante a puberdade o corpo passa por diversas transformações, preparando a 
menina para a maturidade sexual.  Além do desenvolvimento dos seios e do cresci-
mento dos pelos pubianos, as glândulas do colo do útero passam a produzir um 
muco claro e as paredes vaginais liberam secreções que vão limpar e lubrificar a 
região, protegendo-a naturalmente de infecções. Estas secreções podem sofrer 
variações normais, mudando para uma cor branca ou amarela quando expostas ao 
ar. Além disso, a menina passa a menstruar todos os meses. 

Todas essas mudanças podem ocasionar insegurança, por isso, ter um produto 
específico de uso diário, que traga higiene, confiança e conforto, é fundamental para 
preservar a autoestima delicada da adolescente.  

Graças às constantes inovações, chegou Intimos Ink! Para atender aos cuidados 
específicos da higiene pessoal das adolescentes. 

Sua fórmula suave, ginecologicamente e dermatologicamente testada, equilibra o 
pH da região íntima, protege contra os microrganismos causadores de infecções 
ginecológicas, diminui a viscosidade e controla o odor das secreções, deixando uma 
agradável sensação refrescante que aumenta a autoconfiança e o bem-estar das 
adolescentes. 

1015 - DESODORANTE JATO SECO - INTIMOS - 100ML

Desenvolvido exclusivamente para a região íntima, desodoriza com uma fra-
grância suave e refrescante de longa duração. Seu jato seco proporciona maior 
conforto e melhor dispersão do produto.

Ideal para quem fica muito tempo longe de casa, durante o dia, ou em viagens 
mais longas. Faz você sentir-se limpa e cheirosa o tempo todo. Ginecologica-
mente testado.

Modo de Usar: Após higienizar a região com o Sabonete Intimos, seque e vapor-
ize o desodorante a uma distância de 20 cm. Durante o dia, aplique quando achar 
necessário.

1023 - GEL DE MASSAGEM DE MORANGO - INTIMOS - 74ML

As mesmas propriedades do Gel de Massagem Intimos original, com o agradável 
frescor da fragrância de Morango. 

Modo de Usar: Aplique a quantidade desejada na área íntima para lubrificação e 

em qualquer parte do corpo para massagem. Uso tópico.

 Vale lembrar que não é compatível com preservativo, não é contraceptivo e não contém espermicida.

IN
T

IM
O

S

IN
T

IM
O

S



5554

Ativos
Complexo phyto-protetor: à base de extratos de arruda, gingko biloba e castanha 
da índia, é rico em bioflavonoides, taninos e antioxidantes que reduzem reações 
inflamatórias e estimulam a microcirculação.

Extrato de arruda: atua como agente antisséptico e anti-inflamatório, além de pos-
suir ação vasoprotetora, melhorando a vascularização local. 

Extrato de castanha da índia: a atividade fisiológica da castanha da índia é 
devida à presença de saponinas, flavonoides e taninos. Atua como adstringente, 
anti-inflamatório, vasoconstritor, tonificante da circulação periférica e protetor dos 
vasos sanguíneos.

Extrato de Camomila: seus componentes suavizantes têm ação anti-inflamatória, 
emoliente e calmante. Ideal para o alívio das irritações.
Propanediol: glicol derivado do milho, possui alto poder higienizante e hidratante 
sem causar irritação ou sensibilização cutânea.

A área íntima feminina apresenta uma proteção ácida natural contra infecções e 
irritações externas. Esta proteção natural pode ser afetada por fatores externos ou 
variações hormonais. A pele das regiões íntimas tem espessura mais fina do que o 
resto do corpo, o que a torna naturalmente sensível, além disso, o atrito do movi-
mento estimula a produção de melanina. Independente de idade é muito comum 
ocorrerem essas alterações de pigmentação, a pele dos grandes e pequenos lábios, 
da região perineal, do ânus, da virilha, da parte interna das coxas e dos mamilos 
escurecem causando incômodos estéticos. Outros fatores que provocam o escure-
cimento são o envelhecimento natural, gravidez, obesidade, anticoncepcionais, 
tabagismo, dependência química, alimentação, roupas muito apertadas e depilação 
com cera. Além disso, a região íntima também está sujeita ao ressecamento. 

Mais uma superinovação chega à linha Intimos: Desodorante Íntimo Intimos Tec, com 
tecnologia de controle de odor, peptídeo e niacinamida, que juntos recuperam o 
aspecto jovem e saudável da região intima. Desodoriza e perfuma, prolongando o 
frescor do banho.

1032 - DESODORANTE ÍNTIMOS INTIMO TEC- 50ML

Ativos:
Neutraroma:  tecnologia de controle de odor, evita o mau cheiro e prolonga a sen-
sação de frescor e limpeza por mais tempo.  

Peptídeo nanoencapsulado despigmentante e inibidor do crescimento dos 
pelos:  inibe a síntese de melanina proporcionando clareamento da pele e retarda o 
crescimento de pelos simultaneamente. Estimula a síntese de colágeno, diminuindo 
o ressecamento, a flacidez e a incidência de manchas. 

Niacinamida: estimula a síntese de colágeno e ajuda a proteger e a manter a pele 
bem-hidratada, com uma aparência fresca e saudável. Uniformiza, clareia e ilumina a 
tonalidade, além de contribuir para a redução dos sinais de envelhecimento da pele.

Ácido Lático: oferece a melhor proteção natural para a região.

Extrato de Camomila: com óleo essencial (sesquiterpenos: a-bisabolol e azulenos: 
camazuleno), flavonoides (apigenina e quercetina) e cumarinas (dioxicumarina e 
umbeliferona)tem ação anti-inflamatória, emoliente e calmante. 
Glicirrizinato de potássio:  derivado do alcaçuz, é emoliente e calmante para peles 
sensíveis.

Modo de Usar
Aplique a quantidade desejada a uma distância de 15cm da pele, massageando 
suavemente.
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Ácido lático - é hidratante e antimicrobiano, respeita o pH ideal da região e suaviza 
possíveis odores.

Extrato vegetal de calêndula - é antisséptico, anti-inflamatório, dermoprotetor e 
suavizante.

Provitamina B5 - acalma, hidrata e amacia a pele. 

Lactato de Mentila - refresca e suaviza possíveis odores. 

Modo de Usar: 
Aplique o produto na palma da mão e massageie delicadamente a região genital até 
a formação de espuma. Enxágue com água em abundância. Pode ser utilizado mais 
de uma vez ao dia.

Com uma superfície coberta de vasos sanguíneos e terminações nervosas sensíveis, 
a região anal é, por natureza, uma área vulnerável, sujeita a desordens que causam 
desconfortos, como fissuras e hemorroidas. 

Realizar uma higiene apropriada neste local é de fundamental importância para o 
tratamento e recuperação dessas disfunções. Além disso, a limpeza correta propor-
ciona mais saúde para todas as pessoas, pois respeita as características próprias da 
região.

A linha Intimos é feita por produtos que garantem o cuidado eficiente da região 
íntima feminina, ajudando manter a higiene, a saúde e o bem-estar, proporcionando 
segurança e conforto. Para ampliar ainda mais essa proteção, garantindo a força de 
nossa linha, a Racco desenvolveu um sabonete líquido especial para a higienização 
e o cuidado da região anal. Proctologicamente testado, proporciona limpeza segura, 

efeito calmante, hidratação, conforto e bem-estar.

1030 - SABONETE LÍQUIDO PARA CUIDADO DA REGIÃO ANAL 
PROCTO ÍNTIMOS, 120 ML

Propanediol: glicol derivado do milho, possui alto poder higienizante e hidratante 
sem causar irritação ou sensibilização cutânea.

Glicirrizinato de potássio: derivado do alcaçuz, é emoliente e calmante para peles 
sensíveis. 

Modo de usar
Coloque na palma da mão uma pequena quantidade do produto, aplique na região 
anal externa, durante o banho ou após evacuações, e enxágue abundantemente. 
Somente para uso externo. Pode ser usado diariamente. Lave as mãos antes e de-
pois de cada aplicação.
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MAIS PURA
CONCEITO DA LINHA:
Os produtos da linha Mais Pura são ideais para o uso diário, possuem fragrâncias deli-
ciosas e garantem hidratação, proteção e suavidade ao dia a dia de sua família.

1347 - SHAMPOO SUAVE - MAIS PURA - 300ML

Desenvolvido para a limpeza diária de todos os tipos de cabelos, atua em cada 
fio individualmente, propiciando melhora significativa no aspecto geral do cabelo 
e devolvendo sua aparência saudável com toque sedoso. Proporciona cabelos 
cheirosos com muito mais intensidade e longa duração.

Ativos:
Base tensoativa - desenvolvida para a limpeza diária dos cabelos, é suave e não 
agride os fios.

Composto de Carboidratos Multifuncionais - melhora a textura e corpo dos 
cabelos, permitindo um sensorial refinado, além de prevenir irritações no couro 
cabeludo.

Modo de Usar: Aplique sobre os cabelos molhados, distribuindo uniformemente 
e massageando até a formação de espuma. Enxágue completamente e repita a 
operação.

1341 - CONDICIONADOR - MAIS PURA - 300ML

Condicionador suave indicado para o uso diário de todos os tipos de cabelo. 
Altamente condicionante e hidratante, deixa os cabelos macios, soltos e com 
mais vida. Conta ainda com uma tecnologia exclusiva de perfumação vinda da 
França que proporciona cabelos cheirosos com muito mais intensidade e longa 
duração.

Ativos:
Base condicionadora - condiciona e hidrata os fios do cabelo, propiciando maior 
hidratação, brilho e vida.

Composto de Carboidratos Multifuncionais - melhora a textura e corpo dos 
cabelos, permitindo um sensorial refinado, além de prevenir irritações no couro 
cabeludo.

Modo de Usar: Aplique sobre os cabelos molhados, distribuindo uniformemente 
por todos os fios ou somente nas pontas. Enxágue com água abundante.

1349 - SABONETE LÍQUIDO - MAIS PURA - 300ML

Sabonete líquido para o corpo e para o rosto de uso diário. Ideal para você que 
gosta de fazer do seu banho um momento íntimo e perfeito para relaxar e ao mesmo 
tempo limpar e hidratar a sua pele. 

Contém em sua formulação agentes suavizantes que previnem irritações e deixam a 
pele macia e mais sedosa ao toque. Uma mistura deliciosa que deixa sua pele ainda 
mais nutrida, perfumada e macia. 

Modo de Usar: Aplique diretamente sobre e pele úmida ou com auxílio de esponja, 
massageando até a formação de espuma. Enxágue com água.

1344 - DESODORANTE ROLL-ON ANTITRANSPIRANTE - MAIS 
PURA - 55ML

O Desodorante Roll-on Antitranspirante Mais Pura tem todos os benefícios que você 
precisa: proteção por tempo prolongado, evita odores e excesso de transpiração, 
possui Pantenol em sua formulação - o que previne irritações, além de frescor suave 
por 24 horas.

Modo de Usar: Aplique o desodorante nas axilas secas, com suaves movimentos, 
deixando secar naturalmente. 

1345 - HIDRATANTE CORPORAL ALGODÃO - MAIS PURA - 250G

O Hidratante Mais Pura é leve, fácil de espalhar e tem rápida absorção. Deixa a sua 
pele aveludada, macia, além de proporcionar uma hidratação prolongada. Contém 
Manteiga de Karité, que além de formar um filme protetor sobre a pele, auxilia na 
retenção da umidade e previne irritações, e Extrato de Algodão.

Modo de Usar: Aplique sobre a pele limpa e seca, massageando até a completa 
absorção. 

1350 - HIDRATANTE CORPORAL KARITÉ - MAIS PURA - 250G

O Hidratante Mais Pura é leve, fácil de espalhar e tem rápida absorção. Deixa a sua 
pele aveludada, macia, além de proporcionar uma hidratação prolongada. Contém 
Manteiga de Karité, que além de formar um filme protetor sobre a pele, auxilia na 
retenção da umidade e previne irritações. Também possui agente suavizante em sua 
fórmula. Para completar, traz a deliciosa essência de baunilha. 

Modo de Usar: Aplique sobre a pele limpa e seca, massageando até a completa 
absorção. 
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LINHA MULTI ALOE
CONCEITO DA LINHA:
O poder do Aloe Vera unido a ativos concentrados, para cuidados regeneradores, 
rápidos e intensivos. A linha Multi Aloe oferece um caminho natural para uma beleza 
luminosa. 

1189 - GEL DE ALOE VERA FORTIFIER -  MULTI ALOE - 100G 

1185 - CREME REVITALIZANTE PARA FACE E CORPO - MULTI 
ALOE - 50ML

3075 - S.O.S ALOE SPRAY MULTIFUNCIONAL - MULTI ALOE - 
200ML

Gel concentrado de Aloe Vera.  Hidrata, refresca, suaviza irritações e protege a pele 
sem deixar resíduos. 
Ativos: 
Aloe Vera - utilizado pelo homem há mais de 5.500 anos como planta medicinal, 
promove efeitos biológicos positivos no organismo como um todo. Rico em cálcio, 
magnésio, sódio, potássio, selênio e zinco, vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6 e C,  mono 
e polissacarídeos, além de Acemanana um carboidrato imunoestimulante de pro-
priedades antivirais, antibacterianas e antimicóticas, o Aloe é nutritivo, fortificante, 
emoliente, hidratante, adstringente, anti-inflamatório, fungicida, analgésico, regen-
erador e protetor contra os raios UV. 

Modo de Usar: Aplique sobre a pele limpa, massageando até completa absorção.

Com propriedades hidratantes, calmantes e revitalizantes, favorece a regeneração 
da pele e estimula a sua renovação.
Ativos: 
Aloe - hidratante, emoliente, adstringente, fungicida, anti-inflamatório, analgésico, 
cicatrizante, regenerador, nutritivo, fortificante e dermoprotetor. 

Confrei - Tem ação adstringente, cicatrizante e anti-inflamatória. Devido a sua ação 
emoliente é utilizado no preparo de cremes. 

Alantoína - Cicatriza, revitaliza, tem ação terapêutica e regeneradora da pele.

Modo de Usar: Aplique em todo o corpo, rosto e cabelos quantas vezes julgar 
necessário.

Spray com alto teor de Aloe vera para aplicação tópica.  Hidrata, acalma e refresca 

a pele sem deixar resíduos. Também pode ser usado nos cabelos. 
Ativos: 
Aloe Vera - hidratante, emoliente, adstringente, fungicida, anti-inflamatório, anal-
gésico, cicatrizante, regenerador, nutritivo, fortificante e dermoprotetor. Eficiente 
contra o vírus da herpes.

Modo de Usar: Aplique em todo o corpo, rosto e cabelos quantas vezes julgar 
necessário.

ÁREAS DEPILADAS

PÓS-BARBA

COURO CABELUDO

IRRITAÇÕES

UNHAS E CUTÍCULAS
JOELHO

COTOVELO

TATUAGEM

IRRITAÇÕES

SUAVIZANTE

PÓS-BARBA

COURO CABELUDO

CABELOS

ÁREAS DEPILADAS

2810 - CREME DENTAL COM FLÚOR MULTI ALOE - MULTI ALOE 
- 90G

Proporciona higiene refrescante, combate o mau hálito, a placa bacteriana, o tártaro 
e protege contra as cáries. 

Ativos:
Aloe Vera - fungicida, anti-inflamatório, analgésico, cicatrizante, regenerador,        
fortificante. Ajuda no clareamento dental e na prevenção às cáries. Combate aftas 
e gengivites. 

Flúor - fortalece e ajuda a prevenir as cáries, endurecendo o esmalte dos dentes. 

Própolis - antisséptico, antimicrobiano, anti-inflamatório, cicatrizante e antioxidante. 
Inibe a formação de placa bacteriana, combate cáries e doenças da gengiva.

Eucalipto - antisséptico e refrescante. Ajuda a eliminar as bactérias e fortalecer a 
saúde bucal.

Camomila - tem efeito calmante sobre os dentes e gengivas

Modo de Usar: Escove seus dentes pelo menos três vezes ao dia: após as refeições e 
antes de dormir ou conforme recomendação do seu dentista, escovando no mínimo 
por 1 minuto, utilizando 2 cm de creme.

1426 - ÓLEO RELAXANTE DESODORANTE PARAS AS PERNAS 
DEFATIGANT - MULTI ALOE - 100ML

Com efeitos intensos e regenerantes, promove uma deliciosa sensação de descanso 
e relaxamento para pernas e pés cansados e doloridos. Dermatologicamente testado.

Ativos:
Aloe Vera - hidratante, emoliente, adstringente, fungicida, anti-inflamatório, anal-
gésico, cicatrizante, regenerador, nutritivo, fortificante e dermoprotetor.

Arnica - elimina hematomas, é anti-inflamatório, antimicrobiano, descongestionante, 
cicatrizante e analgésico.

Mentol - antisséptico, antipruriginoso, adstringente, refrescante, estimulante. Ativa a 
circulação e é ligeiramente anestésico. Tem efeito criogênico.

Cânfora - relaxante muscular, antisséptico, antipruriginoso e refrescante. Tem efeito 
criogênico.

Modo de Usar: Aplique uma leve camada sobre as pernas e massageando até a 
completa absorção. Pode ser usado diariamente.

CANSAÇO
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1425 - CREME RELAXANTE PARA AS PERNAS DEFATIGANT - 
MULTI ALOE - 120G

1192 - GEL DE ALOE PARA BANHO - MULTI ALOE - 200ML

Com efeitos intensos e regenerantes, promove uma deliciosa sensação de descanso 
e relaxamento para pernas e pés cansados e doloridos.

Ativos:
Extrato de Arnica - elimina hematomas, é anti-inflamatório, antimicrobiano, descon-
gestionante, cicatrizante e analgésico.

Complexo vegetal (Arruda, Ginkgo biloba, Crowberry e Castanha da India) - 
juntos proporcionam total relaxamento para pernas e pés.

Complexo de Extratos Vegetais (Alecrim, Melissa e Menta) - garantem refrescân-
cia imediata.

Modo de Usar: Aplicar uma leve camada sobre as pernas e massageando até a 
completa absorção. Pode ser usado diariamente.

Com alta concentração de extrato de aloe vera, limpa e hidrata, deixando um 
agradável perfume. O gel de aloe vera também apresenta propriedades calmantes 
e reparadoras para a pele.

Cuidado natural para um banho relaxante.

Ativos:
Extrato de Aloe - aumenta a retenção hídrica evitando o ressecamento, envelheci-
mento precoce e flacidez, promove nutrição profunda deixando a pele mais elástica 
e macia, suavizante para peles estressadas.

Sorbitol 70% - encontrado em diversas frutas, como peras, maçãs e cerejas, tem 
ação umectante e emoliente, superior à glicerina.

Modo de Usar: Aplique sobre a pele do corpo durante o banho, massageando 
suavemente até a formação de espuma. Enxágue completamente em seguida.

CANSAÇO

Ativos
Extrato de Aloe Vera - emoliente, formador de filme e condicionador.

Manteiga de Karité − possui propriedades de proteção e tratamento da epiderme. 
Confere sensação aveludada e suavizante sobre a pele.

Óleo de Girassol - tem ação emoliente e regeneradora.

Óleo de semente de Manga - confere emoliência intensiva e toque sedoso.

Óleo de Canola − Antioxidante Vegetal (combina vitamina E biodisponível + fi-
toesteróis).

Glicerídeos de soja e esteróis de Karité - confere emoliência, toque acetinado e      
hidratação diferenciada. Aumenta a retenção hídrica e forma filme protetor 
duradouro.

Modo de Usar: Aplique diretamente sobre os lábios, sempre que desejar.

A pele dos lábios é muito fina e sensível, o vento, a poluição, o sol, a própria saliva e 
o clima acabam por deixá-la ressecada e até com algumas rachaduras, o que, além 
de ser desconfortável, prejudica o visual.

Por isso, uma hidratação extra é sempre bem-vinda. Com extrato natural de Aloe 
Vera, o Balm Labial Multi Aloe traz este cuidado essencial que hidrata, protege e 
deixa os lábios extremamente macios.

Escolha ter lábios acetinados! O Balm Multi Aloe pode ser usado diariamente, para 
combater e prevenir a desidratação.

1191 - MULTI ALOE BALM LABIAL - MULTI ALOE - 4G

LÁBIOS
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combater e prevenir a desidratação.
Os homens também podem usar, afinal também sofrem com os lábios ressecados. 

O Balm não deixa brilho e nem cor nos lábios.
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Tratamento completo para os pés desde a esfoliação, redução de odores e transpiração, 
e prevenção de micoses e frieiras. Tudo para cuidar muito bem dos pés que normal-
mente permanecem fechados dentro de sapatos e meias durante boa parte do dia.

PÉS
Ao contrário do que muita gente imagina, o suor eliminado pelo nosso organismo é 
inodoro. O mau cheiro da transpiração é provocado por bactérias que vivem sobre 
nossa pele e que se alimentam das proteínas contidas no suor. A região de maior 
concentração de bactérias é justamente a das axilas, dos pés e aquelas próximas aos 
órgãos sexuais.

Devido à umidade acumulada em nossos pés, principalmente em regiões onde se 
usa calçados muito fechados como botas e tênis, a proliferação de microrganismos é 
grande. A Linha Principles não só desodoriza, protege contra os odores da transpiração, 
como também trata dos pés com maior carinho, utilizando ativos de última geração.

LINHA PRINCIPLES
CONCEITO DA LINHA:

1301 - CREME DESODORANTE PARA PÉS - PRINCIPLES - 50G

1309 - GOMAGE PARA OS PÉS - PRINCIPLES - 60G

Creme especialmente formulado para combater o mau odor dos pés. Contém Tri-
closan que impede a proliferação das bactérias, prevenindo assim o aparecimento 
de frieiras e micoses.
Seu uso garante conforto e bem-estar pela ação da Cânfora e Mentol, que propor-
cionam uma deliciosa sensação refrescante e relaxante. Contém ainda Glicerina 
que mantém a pele dos pés hidratada e macia, evitando o aparecimento de calosi-
dades.

Modo de Usar: Massageie o produto nos pés, depois de lavados e secos, até 
completa absorção. Use, de preferência, 2 vezes ao dia, ao sair, antes de colocar os 
calçados, e à noite, antes de dormir.

Esfoliante para os pés a seco com Sementes de Damasco e Sílica que deixa a pele 
mais fina e livre de células mortas. 
Contém ainda um Complexo Refrescante composto por extratos de Alecrim, 
Melissa e Menta, que refresca e acalma, proporcionando relaxamento.
Suaviza os calos e a pele grossa e ressecada, garantindo maior hidratação e maciez 
aos pés.
Pode ser usado também nos joelhos e cotovelos.

Modo de Usar: Depois de lavar e secar os pés, aplique o produto com movimentos 
circulares e massageie até que se formem rolinhos. Retire o excesso com uma 
toalha limpa. Se preferir, pode lavar novamente e depois hidratar.

1305 - GEL REDUTOR DE ATRITO PARA PREVENÇÃO DE CALOS E 
BOLHAS PRINCIPLES - 15G

Gel protetor que reduz o atrito entre a pele dos pés e os calçados, prevenindo o 
aparecimento de calos e bolhas. Promove a formação de uma camada lubrificante 
e protetora que diminui o atrito com a pele evitando incômodos. Ideal também para 
prevenir desconfortos causados por roupas e acessórios sobre a pele. Também é 
indicado para ser utilizado entre as coxas, evitando as famosas assaduras. Confere 
um toque seco e sedoso.

O que são bolhas?
As bolhas são uma resposta do organismo ao que ele entende como uma agressão. 
Basta, por exemplo, o atrito repetido do sapato na mesma região do pé. A pele se 
irrita e surge um ferimento. Tem início, assim, a reação de defesa do sistema imu-
nológico.

O que são calos?
Os calos também são uma reação de defesa da pele a traumatismos, pressão ou 
atritos constantes. Essa pressão, geralmente provoca uma isquemia do tecido, 
formando uma bolsa serosa que comprime o nervo causando dor e infecção. Por 
não haver suprimento sanguíneo no local (isquemia), acontece a morte celular da 
camada da pele, originando os calos.

Existe prevenção?
Existem algumas dicas básicas ideais para evitar o aparecimento de calos e bolhas.
1) Evite atividades que criam pressão constante sobre as áreas da pele;
2) Utilize o Gel Redutor de Atrito para Prevenção de Calos e Bolhas Principles nas 
áreas de maior atrito, evitando assim o aparecimento dos calos e bolhas;
3) Procure não usar sapatos desconfortáveis ou com numeração errada;
4) No caso das mãos, sempre que possível, use alguma proteção como luvas.

Modo de Usar: Aplique sobre a pele limpa massageando suavemente, até formar 
um filme protetor sobre a área com problemas de atrito. O gel é bem espesso e 
transparente. Você pode aplicá-lo utilizando o bico dosador da própria embalagem, 
sem sujar os dedos. Passe no calcanhar, laterais dos pés, dedos, e, se desejar, no 
próprio calçado.

1310 - DESODORANTE JATO SECO PARA OS PÉS - PRINCIPLES - 
100ML

Desodorante com ação bactericida frente a microrganismos específicos causadores 
do mau odor nos pés. Inibe a formação de fungos e bactérias através da ação do 
Triclosan. Hidrata e mantém os pés livres da umidade, pois garante um toque seco. 
Dermatologicamente testado.

Modo de Usar: Aplique nos pés, limpos e secos, inclusive entre os dedos, deixando 
secar naturalmente. Pode ser aplicado dentro dos calçados antes de serem guarda-
dos em armários e em ambientes fechados.
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1307 - SPRAY DE HIDRATAÇÃO INTENSIVA PARA OS PÉS - 
PRINCIPLES - 50ML

Aumenta a elasticidade da pele, esfolia suavemente estimulando a proliferação 
celular e auxilia na reparação de tecidos lesados.

Ativos:
Hydrovance - derivado da ureia. Poderoso agente umectante com alta capaci-
dade de hidratação e esfoliação suave. Não deixa brilho ou resíduo sobre a pele.
Pantenol - Promove a regeneração da pele dos pés. 

Modo de Usar: Aplique o produto sobre os calcanhares e áreas ultrarressecadas 
uma vez ao dia após o banho.

1000 - CREME DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
REGULATEUR - 60G
1011 - CREME DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EM BISNAGA 
- REGULATEUR - 60G
Disponível nas embalagens Pote e Bisnaga, o Creme Desodorante Regulateur tem 
potente ação antitranspirante já na primeira hora de aplicação, devido à presença 
dos Sais de Alumínio (Cloridróxido de Alumínio). Os Sais de Aluminío impedem a 
saída do suor para a superfície da pele, reduzindo as manchas de umidade na roupa.

Possui também ação hidratante devido à Ureia, evitando ressecamento nas axilas. 
Inibe a transpiração por períodos prolongados, inclusive durante exercícios físicos, e 
com isso, reduz o mau odor característico do suor. 

Fragrância Unissex e dermatologicamente testado.

Modo de Usar: Aplique nas axilas limpas. Homens podem usar depois do banho 
com a axila levemente úmida para melhor espalhabilidade, evitando excesso de 
creme nos pelos.

LINHA REGULATEUR
CONCEITO DA LINHA:
Proteção efetiva e duradoura que garante sensação seca e refrescante. Um clássico na 
Racco, o Creme Desodorante Regulateur inspirou a criação de novas formas de aplicar 
ativos diferenciados para atender todas as necessidades. 

TRANSPIRAÇÃO
A transpiração tem várias causas, desde que não ultrapasse os limites considerados 
suportáveis, faz bem a saúde ao promover o equilíbrio da temperatura interna com a 
externa. O excesso de transpiração está relacionado ao aumento da temperatura, à 
herança genética ou mesmo às alterações hormonais. Quando muito intensa ou de 
odor forte, passa a incomodar. 

As glândulas sudoríparas estão localizadas na derme, camada intermediária da pele, 
e se comunicam com o meio externo através de canais que atravessam a epiderme 
e levam o suor para a superfície. Existem dois tipos de glândulas: as écrinas, que pro-
duzem o suor em todo o corpo, e as apócrinas, localizadas em maior quantidade nas 
axilas, virilhas, genitais, mamas e pálpebras. Estas produzem secreção mais espessa e 
que pode ter odor característico. A glândula mamária é um tipo de glândula sudorípara 
apócrina, que produz leite durante a lactação. 
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Diariamente, as mulheres se preocupam com o indesejável crescimento de pelos                 
nas axilas. Muitas mulheres têm pelos em excesso e problemas com pelos encrava-
dos, além de necessitarem de depilação com frequência. A depilação, por sua vez, 
pode causar desconforto e dor, além de engrossar os fios. Por isso, os pesquisadores 
da Racco pensaram em aliar o uso do desodorante, que é diário, a ativos com ação 
comprovada na redução dos pelos. Desenvolveram um desodorante spray que, além 
da sua ação anti-transpirante, reduz de forma significativa a grossura e quantidade 
de pelos das axilas. E mais: ainda contribui para a maciez da pele das axilas. 

O Desodorante Spray Redutor de Pelos Regulateur tem ação eficaz, progressiva e 
comprovada na redução dos pelos das axilas. 

Mecanismo de ação: o pelo, tal como a pele, desenvolve-se em várias etapas. A sua 
parte visível é a parte morta. As células pilosas regeneradas residem na zona inferior 
do folículo e são alimentadas por vasos sanguíneos. O Desodorante Regulateur 
Redutor de Pelos dificulta a alimentação das células das raízes pilosas, fazendo com 
que haja um enfraquecimento e uma diminuição gradual dos pelos indesejados. Ou 
seja, reduz a velocidade de crescimento e a espessura dos pelos, deixando os fios 
mais macios e fáceis de retirar. 

Testes realizados com voluntárias apresentaram os seguintes resultados: 
• Diminuição da velocidade de crescimento do pelo; 
• Pelos mais finos; 
• Menor grossura e mais maciez dos pelos; 
• Redução da pseudofoliculite (pelos encravados); 
• Melhora do aspecto global da pele; 
• Redução da frequência de depilações; 
• Redução da quantidade de pelos.

Dermatologicamente testado, não causa irritação e pode ser utilizado por qualquer 
tipo de pele. 
Importante ressaltar que o uso contínuo do produto faz os pelos crescerem de 
maneira mais lenta e portanto reduz a frequência das depilações das axilas. Não 
significa que vai eliminar totalmente os pelos das axilas. Não é um depilatório. 

Possui um eficiente complexo ativo de origem botânica e sintética que tem ação 
eficaz e resultado comprovado na redução da quantidade dos pelos. 

Ativos:
Ureia - penetra no folículo piloso, promovendo um efeito inibidor do crescimento. 
Atua nas células germinativas e também ajuda na desnaturação de proteínas di-
minuindo a sua funcionalidade estrutural. Reduz a velocidade de crescimento e a 
espessura dos pelos, deixando os fios mais macios e fáceis de retirar.

Ácido Salicílico - age diretamente na raiz. Em aplicações locais repetidas ajuda 
na “dissolução” dos pelos porque provoca a desnaturação da queratina. Causa en-
fraquecimento e diminuição gradual dos indesejáveis pelos. 

Complexo Vegetal - ajuda a contribuir com a eliminação dos inconvenientes da                 
depilação. 

Hamamelis - adstringente e tônico local.

Arnica, Hypericum - descongestionantes para a pele. 

1021 - DESODORANTE JATO SECO - REGULATEUR - 100ML

Excelente ação antitranspirante por apresentar Sais de Alumínio (Cloridróxido de 
Alumínio) associado à ação antibacteriana do Triclosan, que combate a proliferação 
de microrganismos causadores de odor desagradável, quando em contato com o 
suor. Por não conter água na formulação, proporciona um toque extrasseco, gar-
antindo uma sensação de refrescância livre de umidade.

Sua efetiva e duradoura ação antitranspirante impede a formação de manchas de 
umidade nas roupas.

Indicado para homens e mulheres de todas as idades. Compatível com todos os 
tipos de peles.

Modo de Usar: Agite bem antes de usar e aplique o Desodorante Hidratante Jato 
Seco Regulateur a uma distância de 15 cm da pele, repetindo a aplicação sempre 
que achar necessário.

1012 - DESODORANTE SPRAY REDUTOR DE PELOS - 
REGULATEUR - 80ML

1025 - GEL HIGIENIZANTE PARA MÃOS - REGULATEUR - 60G

Gel especialmente desenvolvido para a higiene das mãos, dispensando enxágue. 
Elimina microrganismos eficazmente pela ação antibactericida do Triclosan. Con-
tém silicone e glicerina que protege a pele do ressecamento, deixando-a macia e 
sedosa.

Sua fórmula é enriquecida com o Extrato de Uva Ursi com propriedades antissépti-
cas e adstringentes. Fórmula dermatologicamente testada.

Modo de Usar: Aplique na parte superior e inferior das mãos, sempre que neces-
sitar de higiene instantânea, massageando até o produto ser completamente 
absorvido. Fique atento às regiões ao redor e entre os dedos, além das laterais das 
mãos e punhos. Uso indicado também para médicos, dentistas e esteticistas. Após 
a aplicação, recomenda-se secar as mãos com um papel absorvente, para retirar 
completamente todos os resíduos de sujeita.

1002 - DESODORANTE ROLL-ON - REGULATEUR - 55ML

Desodorante líquido em embalagem roll-on. 

Excelente ação antitranspirante, por apresentar Sais de Alumínio (Cloridróxido de 
Alumínio) associada à ação antibacteriana do Triclosan, que combate a proliferação 
de microrganismos causadores de odor desagradável, quando em contato com o 
suor.

Possui ação hidratante devido à Ureia, evitando o ressecamento das axilas.
A forma de aplicação em roll-on proporciona uma aplicação prática e uma sensação 
refrescante. Leve perfume almiscarado Unissex.

Modo de Usar: Aplique nas axilas limpas com movimentos circulares. Homens 
devem usar depois do banho com a axila levemente úmida para maior emoliência, 
evitando excessos de desodorante nos pelos.
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1029 - DESODORANTE ROLL-ON ANTITRANSPIRANTE PRO-
TEÇÃO 24H - REGULATEUR - 55ML

O Desodorante Antitranspirante Regulateur 24h foi feito especialmente para deixar 
as axilas livres do mau cheiro, hidratadas, macias, suaves e confortavelmente secas 
por muito mais tempo. Ele respeita o equilíbrio da pele, oferecendo proteção 24h 
contra umidade e odor, com aplicação prática em roll-on e exclusiva fórmula Sensi 
Active*. Pode ser usado logo após o uso da lâmina, sem causar irritação. 

Ativos:
Sensi Active - complexo calmante com atividade antibacteriana, antitranspirante e 
suavizante. Protege efetivamente por 24h contra os maus odores da transpiração, 
minimizando os riscos de irritações. 

Modo de Usar: Aplique sobre a pele das axilas secas, deixando secar naturalmente.

A PELE E AS RADIAÇÕES SOLARES:

Todos os dias nossa pele está submetida à radiação, que nada mais é do que a trans-
missão de energia por meio do ar seja por fontes naturais como o sol e o fogo ou por 
fontes artificiais como lâmpadas e aparelhos eletrônicos (poluição digital).

Estamos constantemente expostos a três tipos de radiações: ultravioleta, luz visível de 
espectro azul e infravermelha.

UV - A radiação ultravioleta (UV) pode ser emitida tanto pelo Sol quanto por luzes 
artificiais e pode ser dividida em três tipos:

UVA - é uma das principais responsáveis pelo fotoenvelhecimento e pelo câncer de 
pele, pois penetra profundamente na pele e sua intensidade varia pouco no decorrer 
do dia.

UVB - penetra mais superficialmente na pele e tem incidência mais acentuada no 
verão, especialmente entre 10h e 16h. A radiação UVB é responsável pela vermelhidão 
e pelas queimaduras solares.

UVC - não atinge a Terra.

LUZ VISÍVEL
A luz visível é um tipo de radiação capaz de ser vista por nossos olhos e é emitida pelo 
sol, por iluminação artificial como lâmpadas fluorescente e por aparelhos eletrônicos 
como televisão, celular, computadores ou qualquer aparelho que emita luz (conhecida 
como poluição digital). Ela é capaz de causar pigmentação na pele, além de produzir 
e estimular os radicais livres. O espectro azul, em especial, é o mais prejudicial desse 
tipo de radiação. 

INFRAVERMELHA
A radiação infravermelha é emitida pelo sol, por luzes artificiais, pelo calor do fogo 
ou objetos quentes e por aparelhos eletrônicos, é o final vermelho do espectro da 
luz visível. Mais penetrante que os raios ultravioletas, atinge até as camadas mais pro-
fundas da pele. Acredita-se que ela pode ter efeito aditivo ao UV, gerando radicais 
livres em excesso, alterando o DNA da célula, interferindo na formação do colágeno, 
contribuindo para o fotoenvelhecimento e para a formação do câncer de pele.

Para renovar nossa linha de proteção solar, buscamos ativos de eficácia comprovada, 
que conseguem proteger a pele, reparando o DNA das células, excelentes contra os 
raios UVA-UVB, infravermelho e luz visível.

LINHA SOLEIL
CONCEITO DA LINHA:

Mentol - refrescante, sensação de bem-estar.

Peptídeos de soja - condicionantes para a pele, deixam a pele mais macia. 

Modo de Usar: Aperte o atuador da válvula e direcione o jato diretamente nas 
axilas.

1031 - DESODORANTE ROLL-ON PELE SENSÍVEL - REGULATEUR 
55ML

A pele sensível exige muitos cuidados especiais por apresentar alto grau de             
irritabilidade. Suas principais características são observadas em sua epiderme,       
geralmente com espessura mais fina, propícia a rugas, com aparência áspera e 
frágil.  Pessoas com esse tipo de pele são mais suscetíveis a vermelhidões, prurido, 
manchas, ardor e descamação, do que pessoas com peles normais, oleosas ou até 
mistas. 

Esse conjunto de elementos causa uma grande inconveniência e preocupação 
para as pessoas com peles sensíveis. Acima de tudo, são necessários cuidados 
muito específicos na preparação de produtos cosméticos para que propiciem 
total segurança e tranquilidade para esses clientes, evitando que ocorra alergia ou 
intolerância com o uso.

Para atender este público, a Racco desenvolveu um desodorante específico para 
peles sensíveis, com uma formulação natural e suave, que reúne componentes 
antibacterianos que inativam a ação das bactérias responsáveis pelo mau odor, 
proporcionando ação imediata e com longa duração, de acordo com a transpiração. 
O Desodorante para Peles Sensíveis possui uma fragrância hipoalergênica.

A formulação contém Pantenol que age como suavizante para a pele, tornando 
o produto ainda mais suave para o uso diário em peles sensíveis, diminuindo os 
riscos de alergias.

Modo de Usar: Aplique nas axilas limpas com movimentos circulares. 
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PROTEÇÃO SOLAR CORPORAL:

3057 - PROTETOR SOLAR CORPORAL FPS 30 - SOLEIL - 100G

Proteção solar e digital corporal, com potentes ativos antioxidantes. Combate e 
repara os danos com os melhores ingredientes para manter sua pele completamente 
protegida.

Ativos:
Alistin - ativo superpotente que combate o envelhecimento precoce da pele e 
previne a formação de células queimadas, potencializando a ação dos filtros solares. 
Protege o DNA das células, danificado tanto pelo estresse oxidativo (que é como se 
denomina a situação de excesso de radicais livres e a incapacidade do organismo 
em combatê-los), quanto pela própria radiação do Sol e da luz visível. Protege e 
estimula as estruturas de colágeno e tem ação antiglicação (glicação nada mais é 
que o envelhecimento provocado pelo consumo do açúcar).

Óleo de café verde - um dos mais poderosos antioxidantes da natureza, rico em 
fitoesteróis que protegem contra os danos causados pelas radiações ultravioleta, 
luz visível e infravermelha. Essa ação antioxidante é capaz de atuar na defesa das 
células contra o estresse oxidativo. Previne a formação de AGEs (produtos finais de 
glicação avançada) responsáveis por danificar as estruturas de colágeno e elastina 
da pele, causando envelhecimento.

Modo de Usar: Aplique uma camada generosa sobre toda a pele e espalhe até 
a completa absorção, 30min antes da exposição solar. Reaplique a cada 2h, após 
entrar na água, secar-se com toalha, depois de transpiração excessiva ou tempo de 
exposição prolongada ao sol. É necessária a reaplicação do produto para manter a 
sua efetividade.

3052 -ÓLEO BRONZEADOR CORPORAL EM SPRAY FPS8 - SOLEIL 
- 100ML

Deixa um bronze bonito e duradouro. Combate e repara os danos provocados pela 
radiação solar e pela poluição digital. Tem ação antioxidante.

Ativos:
Alistin - ativo superpotente que combate o envelhecimento precoce da pele e 
previne a formação de células queimadas, potencializando a ação dos filtros solares. 
Protege o DNA das células, danificado tanto pelo estresse oxidativo (que é como se 
denomina a situação de excesso de radicais livres e a incapacidade do organismo 
em combatê-los), quanto pela própria radiação do Sol e da luz visível. Protege e 
estimula as estruturas de colágeno e tem ação antiglicação (glicação nada mais é 
que o envelhecimento provocado pelo consumo do açúcar).

Óleo de café verde - um dos mais poderosos antioxidantes da natureza, rico em 
fitoesteróis que protegem contra os danos causados pelas radiações ultravioleta, 
luz visível e infravermelha. Essa ação antioxidante é capaz de atuar na defesa das 
células contra o estresse oxidativo. Previne a formação de AGEs (produtos finais de 
glicação avançada) responsáveis por danificar as estruturas de colágeno e elastina 
da pele, causando envelhecimento.

PROTEÇÃO SOLAR FACIAL:

3054 - PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 70 - SOLEIL - 40G
Altíssima proteção solar. Combate e repara os danos provocados pela radiação 
solar e pela poluição digital. Tem ação antioxidante.

Ativos:
Alistin - ativo superpotente que combate o envelhecimento precoce da pele e 
previne a formação de células queimadas, potencializando a ação dos filtros solares. 
Protege o DNA das células, danificado tanto pelo estresse oxidativo (que é como se 
denomina a situação de excesso de radicais livres e a incapacidade do organismo 
em combatê-los), quanto pela própria radiação do Sol e da luz visível. Protege e 
estimula as estruturas de colágeno e tem ação antiglicação (glicação nada mais é 

que o envelhecimento provocado pelo consumo do açúcar).

3053 - PROTETOR SOLAR CORPORAL EM SPRAY  FPS 50 - 
SOLEIL - 100ML

Transparente, não deixa resíduos. Combate e repara os danos provocados pela 
radiação solar e pela poluição digital. Tem ação antioxidante.

Ativos:
Alistin - ativo superpotente que combate o envelhecimento precoce da pele e 
previne a formação de células queimadas, potencializando a ação dos filtros solares. 
Protege o DNA das células, danificado tanto pelo estresse oxidativo (que é como se 
denomina a situação de excesso de radicais livres e a incapacidade do organismo 
em combatê-los), quanto pela própria radiação do Sol e da luz visível. Protege e 
estimula as estruturas de colágeno e tem ação antiglicação (glicação nada mais é 
que o envelhecimento provocado pelo consumo do açúcar).

Óleo de café verde - um dos mais poderosos antioxidantes da natureza, rico em 
fitoesteróis que protegem contra os danos causados pelas radiações ultravioleta, 
luz visível e infravermelha. Essa ação antioxidante é capaz de atuar na defesa das 
células contra o estresse oxidativo. Previne a formação de AGEs (produtos finais de 
glicação avançada) responsáveis por danificar as estruturas de colágeno e elastina 
da pele, causando envelhecimento.

Modo de Usar: Aplique uma camada generosa sobre toda a pele e espalhe até 
a completa absorção, 30min antes da exposição solar. Reaplique a cada 2h, após 
entrar na água, secar-se com toalha, depois de transpiração excessiva ou tempo de 
exposição prolongada ao sol. É necessária a reaplicação do produto para manter a 
sua efetividade.
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Proteção solar e digital facial, com potentes ativos antioxidantes. Combate e repara 
os danos com os melhores ingredientes para manter sua pele completamente pro-
tegida.

Ativos:
Alistin - ativo superpotente que combate o envelhecimento precoce da pele e 
previne a formação de células queimadas, potencializando a ação dos filtros solares. 
Protege o DNA das células, danificado tanto pelo estresse oxidativo (que é como se 
denomina a situação de excesso de radicais livres e a incapacidade do organismo 
em combatê-los), quanto pela própria radiação do Sol e da luz visível. Protege e 
estimula as estruturas de colágeno e tem ação antiglicação (glicação nada mais é 
que o envelhecimento provocado pelo consumo do açúcar).

Óleo de café verde - um dos mais poderosos antioxidantes da natureza, rico em 
fitoesteróis que protegem contra os danos causados pelas radiações ultravioleta, 
luz visível e infravermelha. Essa ação antioxidante é capaz de atuar na defesa das 
células contra o estresse oxidativo. Previne a formação de AGEs (produtos finais de 
glicação avançada) responsáveis por danificar as estruturas de colágeno e elastina 
da pele, causando envelhecimento.

Modo de Usar: Aplique uma camada generosa sobre toda a pele e espalhe até 
a completa absorção, 30min antes da exposição solar. Reaplique a cada 2h, após 
entrar na água, secar-se com toalha, depois de transpiração excessiva ou tempo de 
exposição prolongada ao sol. É necessária a reaplicação do produto para manter a 

sua efetividade.

3059 - PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 30 - SOLEIL - 40G

LINHA VIDA
CONCEITO DA LINHA:
Produtos para uso diário que resultam no prazer e na arte de cuidar da beleza. Traz 
a união de ingredientes eficazes, fragrâncias deliciosas, texturas ricas e suaves que 
ativam o sensorial e estimulam o sentido da vida. 

Os produtos da Linha Vida tratam a pele, proporcionando vitalidade, jovialidade e 
luminosidade.

1173 - ESFOLIANTE INTENSO CORPORAL OLIVA - VIDA - 300G 

O princípio básico dos esfoliantes é eliminar as células mortas da camada superficial 
da pele que, em excesso, deixam a epiderme áspera e sem viço, bloqueando os po-
ros. Se as camadas superficiais da pele (que descamam continuamente) não forem 
removidas, ela terá menos brilho e saúde.  Portanto, a remoção contínua das células 
mortas faz realmente surgir uma pele mais fina e bonita

A esfoliação também é uma boa maneira de tornar a pele mais receptiva às substân-
cias ativas dos cosméticos - pelo simples fato de que os resíduos e células mortas 
não estão lá, atrapalhando a entrada dos ativos.

Nas costas, a esfoliação elimina asperezas, cravos e células mortas. Já no bumbum, 
evita aquelas desconfortáveis bolinhas. Para as pernas, é garantia de uma pele sau-
dável e luminosa, também facilitando a saída de pelos encravados, preparando para 
a remoção dos mesmos. Dias depois da depilação, é interessante usar esfoliantes 
para ajudar a desobstruir os poros.

No verão, a esfoliação é indicada para preparar a pele para o bronzeado, já que 
retira todas as células mortas que poderiam gerar descamação, tornando o visual 
dourado mais prolongado.

O Esfoliante Corporal Intenso Oliva Vida promove esfoliação física completa e in-
tensa por meio dos Bio scrubs (esfoliante natural da planta Muru Muru, proveniente 
do norte do Brasil) cujo efeito sensorial é suave e de baixa abrasividade. Não irrita a 
pele desde que usado de forma correta. 

Melhora a circulação, rejuvenesce e revitaliza a pele. Contém Extrato Vegetal de 
Oliva, que contém proteínas e sais minerais que deixam a pele macia, renovada e 
hidratada. Melhora a textura e devolve a luminosidade natural da pele. 

Modo de Usar: A frequência ideal para fazer a esfoliação vai depender do seu tipo 
de pele: de uma a duas vezes por semana é o ideal. Mais do que isto pode prejudicar 
a pele, deixando-a ressecada. Aplique sobre a pele úmida e massageie suavemente 
com movimentos circulares dando atenção especial às partes mais ásperas como 
joelho e cotovelo. Retire com água.

Óleo de café verde - um dos mais poderosos antioxidantes da natureza, rico em 
fitoesteróis que protegem contra os danos causados pelas radiações ultravioleta, 
luz visível e infravermelha. Essa ação antioxidante é capaz de atuar na defesa das 
células contra o estresse oxidativo. Previne a formação de AGEs (produtos finais de 
glicação avançada) responsáveis por danificar as estruturas de colágeno e elastina 
da pele, causando envelhecimento.

Modo de Usar: Aplique uma camada generosa sobre toda a pele e espalhe até 
a completa absorção, 30min antes da exposição solar. Reaplique a cada 2h, após 
entrar na água, secar-se com toalha, depois de transpiração excessiva ou tempo de 
exposição prolongada ao sol. É necessária a reaplicação do produto para manter a 
sua efetividade.
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1186 - MANTEIGA CORPORAL OLIVA - VIDA - 125G 

Hidratante corporal profundo com consistência de manteiga que derrete em 
contato com a pele. É um agradável creme de hidratação intensa. Indicado para 
peles secas e desidratadas, a Manteiga Corporal Oliva Vida devolve a umidade, 
a elasticidade e a suavidade da epiderme. 

Contém Leite de Oliva, extraído de azeitonas pretas com excelente ação anti-
oxidante e rico em Vitamina E para revitalizar e nutrir as células da epiderme. 
A Manteiga Hidratante natural, também presente na formulação, tem efeito 
protetor e uma capacidade enorme de retenção de líquidos, deixando a pele 
extremamente hidratada.

Modo de Usar: Nas peles secas e ásperas, use, pelo menos, duas vezes ao dia. 
Nas demais peles, uma vez ao dia, preferencialmente, à noite. 

HAIRCEUTICALS uma fusão das palavras hair care (cuidados capilares) com a 
palavra pharmaceuticals (produtos farmacêuticos).
Produtos que combinam propriedades farmacêuticas e cosméticas, oferecendo 
performance superior e maiores benefícios aos consumidores. São formulados com 
elementos naturais combinados a ativos farmacológicos, que potencializam sua ação. 

Assim é a linha SERIE PREMIUM, produtos para cabelos com alta performance em 
tecnologia e ativos da natureza. Cuida dos seus fios de forma profissional, sem sair de 
casa!

O pH e os cabelos saudáveis

O pH indica a concentração de íons H+ (no caso dos cabelos, nos fios), essa concen-
tração que pode ser classificada como ácida, neutra ou alcalina. A escala vai de 0 a 14. 
Sendo de 0 a 6,9 ácido; neutro em 7,0; e de 7,1 a 14 é considerado alcalino (ou básico). 

O pH do fio do cabelo gira em torno de 4,5 e 5,5. 

Produtos com o pH baixo, ou seja, considerados ácidos, são capazes de selar a cutícula 
dos cabelos, enquanto os com pH alto, considerados alcalinos, causam o efeito inverso 
e abrem as escamas.

O ideal para shampoos é um pH em torno de 5 e 6,5, já as máscaras, condicionadores, 
e finalizadores podem ficar em média entre 3 e 5,5, para selar bem as cutículas.

LINHA SERIE PREMIUM
CONCEITO DA LINHA:

1824 - SHAMPOO PARA FIOS COLORIDOS E RESSECADOS - SERIE 
PREMIUM - 250ML

Proteção e restauração são essenciais aos cabelos que passam por processos quími-
cos como a coloração. Com tecnologia que fixa o pigmento e mantém a cor vibrante 
por mais tempo, o Shampoo para Fios Coloridos e Ressecados nutre, hidrata e 
fortalece a cutícula capilar, deixando os fios superbrilhantes. pH 5,6 *. 

Ativos:
Silicones - penetram profundamente na cutícula dos fios, conferindo potente ação 
condicionante para cabelos secos e danificados. Formam um filme protetor.  

Arginina - proporciona aumento de suavidade, condicionamento, toque sedoso e 
facilidade durante a escovação, promove brilho e aparência saudável do cabelo. 

Pantenol - Atua como condicionador, auxiliando na retenção de umidade, espessa-
mento e hidratação dos fios, evitando a formação de pontas bipartidas e conferindo 
facilidade de penteado.  Repara danos causados por tinturas, permanentes e outros 
agentes, sem deixar um filme pesado sobre os cabelos, conferindo brilho e maciez.

Complexo de vitaminas E, C, B3, B5, B6 - nutrem o couro cabeludo, hidratam e 
fortalecem os cabelos danificados, ao mesmo tempo em que oferecem energia às 
células para um crescimento perfeito e saudável dos fios.
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1830 - SHAMPOO RESTAURADOR PARA FIOS SECOS E DANIFICA-
DOS - SERIE PREMIUM - 250ML

Cabelos desvitalizados precisam de cuidados especiais. O Shampoo Restaurador 
para Fios Secos e Danificados é um tratamento para cabelos ásperos e desnutridos, 
tem um poderoso complexo rico em aminoácidos e óleo de argan, penetra inten-
samente nas fibras atuando como repositor dos componentes essenciais à saúde 
capilar. Proporciona brilho extraordinário, hidrata profundamente e reconstrói os fios 
danificados e ressecados.  pH 5,8 *.

Ativos:
Niacinamida: - É uma forma ativa da Vitamina B3, que ajuda a pele a produzir 
ceramidas e ácidos graxos. Aumenta a circulação sanguínea no couro cabeludo, 
estimulando o crescimento dos fios.

Complexo de aminoácidos - Rico em Arginina proporciona aos cabelos aumento 
de suavidade, de condicionamento, toque sedoso e facilidade durante a escova. Seu 
alto teor de Cisteína minimiza as agressões causadas por tratamentos químicos.

Óleo de Argan - Tem ação de regeneração total dos cabelos. Ele traz sedosidade, 
maciez, brilho e maleabilidade. Forma uma película protetora sob o fio garantindo 
uma hidratação total e um cabelo com aspecto extremamente saudável.

Complexo de Biolipídeos Essenciais - de ação “antiporosidade” reduz os danos 
na fibra capilar e restaura a elasticidade natural dos fios. Confere brilho aos cabelos 
fragilizados por processos químicos. Reveste os fios contribuindo para uma intensa 
ação antifrizz. Confere suavidade ao toque.

Modo de Usar: Aplique nos cabelos molhados, massageando até a formação de 
espuma. Enxágue e repita a operação.

1828 - SHAMPOO PARA FIOS LOIROS E GRISALHOS - 
SERIE PREMIUM - 250ML

Cabelos loiros e grisalhos sofrem com a ação amareladora do cloro presente na água 
do banho, do sol e do calor gerado por secador ou chapinha. Para acabar com este 
problema, o Shampoo para Fios Loiros e Grisalhos possui exclusiva fórmula que 
elimina totalmente o tom amarelado das luzes e grisalhos, proporcionando brilho 
intenso, maciez e luminosidade. pH 4,6*.

Ativos: 
Pigmento Violeta - se deposita sobre a cutícula dos fios, neutralizando a tonalidade 
amarelada, reduzindo tons de reflexos amarelados indesejáveis e realçando a cor dos 
cabelos desbotados.

O Shampoo para Fios Cacheados e Volumosos é rico em aminoácidos e proteínas 
que proporcionam brilho, resistência e elasticidade aos fios. Contém óleo de Mor-
inga que forma um filme protetor antifrizz sobre a fibra capilar reduzindo o volume.  
Melhora  a penteabilidade e deixa os cabelos macios e sedosos. 
pH 5,6*.

Ativos:
Óleo de Flora Moringa - é um óleo patenteado de alta estabilidade oxidativa, 
rico em ácidos graxos como ômega 9, confere maciez e emoliência, melhorando a 
penteabilidade a seco, e aumentando o brilho em cabelos danificados. Combate o 
frizz. 

Colágeno vegetal - rico em aminoácidos e oligossacarídeos, promove hidratação 
profunda, melhora a elasticidade e atua contra o frizz. Forma um filme flexível ultras-
substantivo sobre os fios. Modela e define os cachos. 

Lumini System - retexturiza a fibra capilar promovendo brilho profundo e homogê-
neo com efeito tridimensional. Melhora o condicionamento, e tem ação antifrizz.

Luna Matrix System - complexo rico em aminoácidos que protege e restaura a fibra 
capilar desde a cutícula até o córtex, permitindo o cabelo retorne ao seu comporta-
mento natural, conferindo proteção extra aos danos mecânicos e oxidativos, além 
de maior resistência, elasticidade e maciez. Atua na reposição da massa capilar.

Polímeros - melhoram a penteabilidade e maleabilidade, deixando os fios macios 
e sedosos. 

Modo de Usar: Aplique sobre os cabelos molhados, massageando até a formação 

de espuma. Enxágue e repita a operação.

1825 - SHAMPOO PARA FIOS CACHEADOS E VOLUMOSOS - 
SERIE PREMIUM - 250ML

1829 - SHAMPOO PARA FIOS OLEOSOS - SERIE PREMIUM - 250ML 

Proteína do arroz - Protege a cor natural dos cabelos e especialmente a dos cabelos 
tingidos contra a ação dos raios solares UV. Diminui a carga de eletricidade estática 
nos fios de cabelo. 

Modo de Usar: Aplique nos cabelos molhados, massageando até a formação de 
espuma. Enxágue e repita a operação. Uso diário.

Óleo de Argan - possui o poder de regenerar os cabelos e trazer mais sedosidade, 
maciez e brilho, formando uma película protetora sob o fio. Garante hidratação e 
deixa os fios com aspecto extremamente saudável.

Modo de Usar: Aplique nos cabelos molhados, massageando até a formação de 
espuma. Enxágue e repita a operação. Uso diário.

A oleosidade excessiva interfere na aparência dos cabelos, deixando-os pesados 
e opacos. O Shampoo para Fios Oleosos limpa profundamente os cabelos equili-
brando a oleosidade e purificando o couro cabeludo. Garante leveza e volume aos 
cabelos.  Com exclusivo complexo Bionormalizador que associa extratos botânicos 
com propriedades seborreguladoras e refrescantes, promove ação antisseborréica 
e calmante para o couro cabeludo oleoso.
pH 6,1*.
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1827 - SHAMPOO PARA FIOS FRÁGEIS QUE CAEM - 
SERIE PREMIUM - 250ML 

Genética é a principal causa para a queda de cabelo. Por volta de 50% das pes-
soas que têm pais calvos desenvolvem a calvície. Normalmente, para cada fio de 
cabelo que cai, nasce um novo. Quando o número de fios que caem é maior que 
o número dos que estão nascendo, se inicia a queda descontrolada de cabelo.
Com Tecnologia Forcet, o Shampoo para Fios Frágeis que Caem atua sobre os 
fios estimulando o metabolismo do bulbo capilar. Proporciona hidratação nutri-
tiva, brilho intenso, fortalecimento das cutículas e ultraproteção dos fios.
pH 6,4*.

Ativos:
Aloe Vera - forma um filme hidratante e nutritivo sobre os fios,

Extrato de Jaborandi - tonifica os fios melhorando o brilho e textura dos cabelos

Extrato de Lúpulo - excelente estimulante metabólico do bulbo piloso, que 
fortalece a fixação do fio no couro cabeludo.

Modo de Usar: Aplique nos cabelos úmidos e massageie suavemente. Deixe o 
produto agir por pelo menos um minuto antes de enxaguar. Repita a aplicação. 

1831 - SHAMPOO PARA FIOS COM CASPA - SERIE PREMIUM - 
250ML 

Descamação, proliferação de fungos e inflamação nas raízes do couro cabeludo 
são distúrbios capilares conhecidos como caspa e seborreia que podem surgir 
devido à predisposição hormonal, excesso de oleosidade, ou mesmo pelo pro-
cesso natural de renovação celular. 

O Shampoo para Fios com Caspa atua no controle efetivo destes problemas 
através de ativos sebor reguladores. Limpa sem ressecar os cabelos, eliminando 
a descamação e aliviando a coceira. Forma um filme protetor que auxilia a reten-
ção de umidade, deixando os cabelos mais revigorados e macios.
pH 5,6*.

1813 - SPRAY MARINHO - SERIE PREMIUM - 150ML 

Ative ondas capilares naturais para criar um look praiano, despojado e incrivelmente 
sexy!

O Spray Marinho estiliza os fios criando volume e textura de cabelos que foram 
molhados pela água do mar e secados ao vento. Contém agentes umectantes que 
protegem do ressecamento e embaraço. pH 5,2*.

Ativos:
Cloreto de Sódio - aumenta a viscosidade dos fios e cria volume e textura.

Poliquaternário - polímero que confere desembaraço e penteabilidade superior. 
Forma um filme hidratante que melhora a integridade estrutural do cabelo e deixa a 
cutícula mais macia.

Silicone - atua como agente umectante, reduzindo a tensão superficial dos fios. 
Proporciona uma sensação de suavidade e maciez aos cabelos.

Modo de Usar: Aplique nos cabelos secos ou úmidos, amassando as mechas com 

as mãos. Quanto mais amassado, maior o efeito ondulado.

1814 - GEL LÍQUIDO FIXADOR - SERIE PREMIUM - 100ML

Ativos:
Complexo Bionormalizante - possui agentes tonificantes e nutritivos compostos 
por extratos botânicos como menta e alecrim, com alto teor de ácidos orgânicos, 
sais minerais e flavonoides que ajudam a restaurar o equilíbrio dos cabelos com 
oleosidade excessiva; silício orgânico que ajuda a normalizar a queratogênese, 
melhorando a hidratação e o crescimento dos fios; e bioaminoácidos sulfurados 
com acentuada ação antisseborreica, anti-inflamatória e antimicrobiana.

Extrato de Lúpulo - rico em antioxidantes, tem ação antisséptica, revitalizante, 
tonificante e hidratante.

Modo de Usar: Aplique nos cabelos molhados, massageando até a formação de 
espuma, enxágue em seguida. Repita a operação.

Ativos:
Oligozinco - atua diretamente no controle efetivo da caspa e da seborregulação, 
com ação antisseborreica que reduz a oleosidade excessiva e elimina o prurido.

Proteínas da Cevada - formam um filme protetor que auxilia no controle da umi-
dade, deixando os cabelos mais bonitos e sedosos.

Piritionato de Zinco - auxilia no controle da dermatite seborreica e da caspa. Possui 
ação fungistática (impede a proliferação de fungos no couro cabeludo) e alivia a 
coceira sintomática da caspa.

Complexo Refrescante - promove a sensação deliciosa de frescor após a utilização 
do produto.

Modo de Usar: Aplique sobre os cabelos molhados, distribuindo uniformemente 
e massageando até a formação de espuma. Enxágue completamente e repita a 
operação.

Géis capilares de efeito molhado criam visuais incríveis, fresquíssimos e despojados 
para o verão ou modernos e elegantes para o inverno. De olho nessa tendência, a 
Racco possui o Gel Líquido Fixador Serie Premium, perfeito para todos os cabelos 
que precisam de modelagem e fixação.

Dá forma e fixa o penteado, enquanto hidrata e elimina o frizz dos fios. O aspecto           
molhado deixa os cabelos com um brilho espetacular e traz um ar sensual de quem 
acabou de sair do banho. Não é pegajoso e não deixa resíduo.

pH 7,3*.
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1760 - MÁSCARA PRÓ-GRAVIDADE PARA FIOS CACHEADOS E 
VOLUMOSOS - SERIE PREMIUM - 200ML 

Manter cabelos cheios e ondulados de forma harmoniosa requer cuidados 
específicos. O tratamento intensivo Pró-gravidade para cabelos volumosos, 
cacheados ou crespos tem complexo exclusivo de ação pró-gravidade que 
reestrutura o formato dos cachos  alinhando fios rebeldes e com frizz, além de 
efeito ultra-hidratante que restaura e retexturiza as fibras proporcionando força e 
multirresistência para os cabelos. Devolve o brilho e a beleza dos cabelos. 
pH 5,5*.

Ativos:
Pantenol ou provitamina B5 - penetra na raiz e nos fios de cabelos ressecados,             
danificados e sem brilho, produzindo efeito condicionador. Forma uma efetiva 
barreira que protege contra as agressões externas como poluição, frio, vento e 
sol, proporcio-nando mais brilho e viço aos cabelos. Torna o cabelo mais fácil de 
pentear mantendo sua aparência natural.

Modo de Usar: Depois de lavar os cabelos, espalhe a máscara ao longo dos fios e 
massageie até as pontas. Deixe agir e enxágue. Quanto mais tempo nos cabelos, 

maiores os benefícios.

1834 - CONDICIONADOR PARA FIOS LOIROS E GRISALHOS - 
SERIE PREMIUM - 200ML

Ativos:
Extrato de Tamarindo - amaciante, adstringente e antirradical livre. Alisa a cutícula 
capilar, doa brilho, reduz o frizz e melhora a penteabilidade.

Microemulsão de Silicone - forma um filme selante ao redor dos fios, dá proteção 
térmica e maior resistência aos cabelos. 

Proteína do linho - rica em Ômega-3 e ácidoalfalinolênico controla a estática dos 
fios proporcio-nando um aspecto saudável e luminoso para os cabelos;

Provitamina B5 - Atua especialmente como condicionador, auxiliando na retenção 
de umidade e espessamento dos fios, evitando a formação de pontas bipartidas. 
Repara danos causados por tinturas, permanentes e outros agentes, sem deixar um 
filme pesado sobre os cabelos, conferindo brilho e maciez.

Modo de Usar: Aplique sobre os cabelos úmidos após a utilização do Shampoo 

para Cabelos Loiros e Grisalhos deixe agir por 3 minutos e enxágue em seguida.

1832 - CONDICIONADOR PARA FIOS DANIFICADOS, LISOS E 
ONDULADOS - SERIE PREMIUM - 200ML

Para manter o brilho, a beleza e a saúde dos fios é necessário condicionar os ca-
belos com ativos de qualidade. O Condicionador para Fios Danificados, Lisos e 
Ondulados é um tratamento intensivo de que combina silicones encapsulados que 
potencializam a ação doadora de brilho e aminoácidos reparadores que protegem 
a fibra capilar. Recupera e hidrata cabelos danificados e agredidos, devolvendo o 
brilho e a vitalidade. pH 4,6*.

Ativos:
Microemulsão de Silicone - forma um filme selante ao redor dos fios, dá proteção 
térmica e maior resistência aos cabelos. 

Aminoácidos Multifuncionais - recupera e protege os fios danificados por proces-
sos químicos e físicos. Suaviza a superfície das cutículas e aumenta a resistência da 
fibra capilar. 

Extrato de Tamarindo - tem ação adstringente e antirradicais livres. Condiciona, 
amacia e hidrata os fios reduzindo o frizz e melhorando a penteabilidade. Alisa a 
cutícula capilar doando brilho. 

Modo de Usar: Depois de lavar os cabelos, espalhe o condicionador ao longo dos 
fios e massageie até as pontas. Deixe agir por três minutos e enxágue. 

1855 - FLUIDO ANTIFRIZZ TERMOPROTETOR - SERIE PREMIUM 
100ML

Ativos:
Polímero fixador - com alto desempenho, proporciona excelente fixação aos 
cabelos com acabamento brilhoso e macio.

Resinas líquidas de fixação - fornecem firmeza, brilho, secagem rápida e filme 
resistente, não quebradiço e não pegajoso. Dão aspecto natural e duração pro-
longada.

Colágeno Vegetal & Pro.Serina - rico em polissacarídeos, aminoácidos e pro-
teínas, controla o frizz, promove hidratação intensa da fibra capilar e reforça a 
estrutura interna dos fios.

Lipídeos funcionais do Abacate, Palma e Karité - ricos em ômega 9, penetram 
na fibra capilar, restaurando o brilho e a hidratação. Ajudam a restaurar a elasti-
cidade natural dos fios.

Modo de Usar: Aplique o produto nos cabelos secos ou úmidos, espalhando e                  
modelando conforme desejado.
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Cabelos loiros e grisalhos sofrem com a ação amareladora do cloro presente na 
água do banho, do sol e do calor gerado por secador ou chapinha. O Condicio-
nador para Fios Loiros e Grisalhos tem exclusiva Tecnologia Platinum que acaba 
com o tom amarelado, e creatina que proporciona ultra-hidratação. Alinha a 
cutícula capilar restaurando fios danificados, restaurando a vitalidade.
pH 4,8*.

O Fluido Antifrizz Termoprotetor tem efeito antifrizz, que protege do calor e hidrata 
sem pesar. Com polímeros de alta performance, protege os fios do calor excessivo, 
prevenindo o ressecamento e a quebra. Rico em óleo de argan, hidrata, nutre e 
restaura a fibra capilar, adicionando brilho e luminosidade.  
pH 4,6*.
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1856- CREME  PARA PENTEAR - SERIE PREMIUM - 200ML

Cabelos embaraçados atrapalham o caimento dos fios e dificultam o pentear. 
O modo como você trata seu cabelo pode detonar esse problema. Sejam as 
agressões por processos químicos, mecânicos ou físicos, na maioria das vezes o 
ressecamento  é o grande inimigo.

O Creme Para Pentear sem enxágue Serie Premium hidrata e nutre profunda-
mente, facilitando o desembaraço dos cabelos, proporcionando sedosidade, 
brilho e maciez aos fios. Os produtos sem enxágue são ótimos para manter a 
hidratação dos fios. Eles formam uma camada protetora, que mantêm as cutícu-
las fechadas por mais tempo, evitando que o fio resseque.

Além de tornar o pentear muito mais prático, ele devolve progressivamente o 
brilho e a maciez natural dos cabelos.

Pode ser aplicado após o uso do condicionador, sobre os fios ainda úmidos, não 
precisando enxaguar. Lembre-se de não passar na raiz ou no couro cabeludo, 
isso pode provocar excesso de oleosidade e deixar os cabelos pesados.
pH 5,4*.

Ativos:
Polissacarídeos de tamarindo - potente antioxidante da fibra capilar, previne o                        
envelhecimento dos fios. Hidrata e alisa a cutícula capilar, doa brilho, reduz o frizz 
e melhora a penteabilidade.

Microemulsões de Silicone - forma um filme selante ao redor dos fios, dá         
proteção térmica e maior resistência aos cabelos.

Modo de Usar: Depois do banho, aplique o produto nos cabelos úmidos,                 
espalhando bem ao longo dos fios, evitando a raiz. Não enxágue. Pode tam-
bém ser aplicado sobre os cabelos secos. Penteie e modele como de costume.        
Reaplique quando quiser.

1740 - MÁSCARA RECONSTRUTORA DE USO DIÁRIO - SERIE 
PREMIUM - 200G

Processos químicos, físicos e a própria ação do tempo contribuem para a perda de 
massa capilar, deixando os cabelos fragilizados. O tratamento da Máscara Recon-
strutora de uso diário restaura a densidade capilar, aumenta a resistência dos fios 
contra as agressões, recupera a integridade e hidrata profundamente, devolvendo a 
leveza, o brilho e a maciez dos cabelos. pH 4,0*.

Ativos:
Complexo anti-aging - rico em Biocisteína e aminoácidos funcionalizados, restaura 
a saúde, densidade, flexibilidade e resistência dos cabelos.

Polímeros - melhoram a penteabilidade e maleabilidade, deixando os fios macios e 
sedosos. 

Pantenol D - Atua especialmente como condicionador, auxiliando na retenção 
de umidade e espessamento dos fios, evitando a formação de pontas bipartidas. 
Repara danos causados por tinturas, permanentes e outros agentes, sem deixar um 
filme pesado sobre os cabelos, conferindo brilho e maciez.

Modo de Usar: Depois de lavar os cabelos, espalhe a máscara ao longo dos fios e 
massageie até as pontas. Quanto mais tempo nos cabelos, maiores os benefícios.

1822 - MÁSCARA NANOTECNOLÓGICA CAPILAR - SERIE 
PREMIUM - 200G

A Máscara Nanotecnológica Série Premium promove hidratação extraordinária, 
recupera o brilho e nutre as camadas mais profundas dos fios em apenas sete 
minutos. Um tratamento reestruturante com proteção térmica, que aumenta a força 
tensora da fibra capilar criando maior resistência à quebra, além de redução de frizz 
e volume. pH 3,8*. 

Ativos:
Serisina - proteína produzida pelo bicho da seda transportada em Nanopartículas 
catiônicas condicionantes que regenera e permite o alinhamento perfeito da fibra 
capilar, melhora a penteabilidade e reduz o frizz;

Proteína do linho - rica em Ômega-3 e ácido alfa-linolênico controla a estática dos 
fios proporcionando um aspecto saudável e luminoso para os cabelos;

Microemulsão de Silicone - forma um filme selante ao redor dos fios, dá proteção 
térmica e maior resistência aos cabelos. 

Modo de Usar: Depois de lavar os cabelos, espalhe a máscara ao longo dos fios, 
massageando até as pontas. Deixe agir por sete minutos e enxágue. Utilize de uma 

a duas vezes por semana.
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Óleo de Argan - possui ação antioxidante sobre a fibra capilar exposta as 
agressões externas, além de promover hidratação, maciez e suavidade aos fios 
ressecados. O óleo de argan ajuda combater a formação de frizz, restaura o brilho 
e a elasticidade dos fios.

Poliquaternário - confere desembaraço e penteabilidade superior. 

Microemulsão de Silicone - forma um filme selante ao redor dos fios, dá proteção 
térmica e maior resistência aos cabelos, além de reduzirem o tempo de secagem

Modo de Usar: Antes de secar ou modelar, aplique o produto nos cabelos úmi-
dos em todo o comprimento e nas pontas.
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1823 - CC OIL - SERIE PREMIUM - 50ML

Ricos em ácidos graxos, vitaminas e proteínas, os óleos capilares são grandes 
aliados do cabelo, podem ser usados como tratamento ou finalizadores. Com alto 
poder de emoliência e brilho, os óleos essenciais selam e reparam as cutículas dos 
fios deixando os cabelos mais disciplinados e suaves ao toque. 

O Óleo Nutrifuncional CC é composto pelo Óleo de Moringa mais o Bio.Elixir, um 
combinado de 12 óleos vegetais extraordinários que nutrem as camadas mais pro-
fundas da fibra capilar repondo a umidade o brilho e a vitalidade dos cabelos.

De absorção instantânea, O CC Oil Argan protege contra o ressecamento, controla 
o frizz, facilita o desembaraço e hidrata intensamente, além de deixar os fios super-
luminosos e extremamente perfumados. 

Ativos:
Óleo de Flora Moringa - é um óleo patenteado de alta estabilidade oxidativa, 
rico em ácidos graxos como ômega 9, confere maciez e emoliência, melhorando a 
penteabilidade a seco, e aumentando o brilho em cabelos danificados.

Óleo de Argan - possui ação antioxidante sobre a fibra capilar exposta as agressões 
externas, além de promover hidratação, maciez e suavidade aos fios ressecados. O 
óleo de argan ajuda combater a formação de frizz, restaura o brilho e a elasticidade 
dos fios.

1835 - PRÉ-SHAMPOO ESFOLIANTE - SERIE PREMIUM - 200G

Para garantir raízes e cabelos mais saudáveis, a Racco tem um tratamento profis-
sional com partículas de damasco e óleo essencial de menta: Pré-shampoo Esfo-
liante Serie Premium. Limpa perfeitamente sem ressecar, promovendo uma suave 
esfoliação e intensa purificação do couro cabeludo e dos fios, deixando agradável 
sensação de limpeza e refrescância. Remove o acúmulo de resíduos e impurezas 
que danificam os cabelos, preparando-os para receberem outros tratamentos. 
pH 5,7*.

Ativos:
Pó de Damasco - remove as células mortas e a sujidade do couro, desobstruindo 
os poros. Combate a proliferação de bactérias e melhora a circulação sanguínea, 
fortalecendo os cabelos.  Rico em ácidos oleico e linoleico (ômega 9 e 6) e vitamina 
B, combate os radicais livres, proporciona emoliência e suavidade. 

Óleo essencial de Menta Piperita - reduz o excesso de sebo do couro cabeludo 
com intensa ação refrescante, adstringente, tônica e antisséptica natural. 

Friogel - ativa a circulação sanguínea e promove frescor do couro cabeludo. 

Poliquaternário - confere desembaraço e penteabilidade superior. 

Modo de Usar: Aplique o produto nos cabelos úmidos massageando suavemente 
todo o couro cabeludo. Deixe agir por um minuto e enxágue. Pode ser usado até 
duas vezes por semana. Após o uso lave com seu shampoo preferido. Condicione os 
cabelos como de costume, ou aplique um tratamento específico como a Terapia de 
Choque Serie Premium.  

Óleo de Noz de Karité - suaviza o ressecamento e a desidratação dos cabelos.

Óleo de Semente de Algodão - rico em vitamina F restaura a elasticidade natural 
dos cabelos, além de atuar como verdadeiro escudo antirressecamento.

Óleo de Coco - é um excelente agente condicionador sem enxágue.

Óleo de Macadâmia - estimula o crescimento do cabelo e traz de volta o brilho 
mantendo a lubrificação natural. 

Óleo de Chá Verde - rico em vitaminas, deixa o cabelo mais leve e com movimento.
 
Óleo de Camomila - fortalece, suaviza e hidrata os cabelos, mantendo sua integri-
dade
.
Óleo de Aloe - rico em agentes hidratantes que amaciam e confere brilho aos fios 
secos e sem vida.

Óleo de Cálamo - ajuda a modelar os cabelos e combater o frizz, além de promover 
a selagem dos fios, protegendo-os das agressões externas.

Óleo de Mirra - de ação cicatrizante e altamente regenerativa ajuda preservar a 
integridade da fibra capilar.

Óleo de Oliva - rico em agentes emolientes e nutritivos que restauram a flexibilidade 
natural dos cabelos ressecados.

Óleo de Canela - ajuda a tonificar o sistema circulatório do couro cabeludo e             
higienizar todo o sistema capilar. É aromático e antisséptico. 

Modo de Usar: Aplique na palma da mão e espalhe sobre os cabelos úmidos ou 

secos sempre que desejado. 

1821 - AMPOLA TERAPIA DE CHOQUE EXTREMO - SERIE PRE-
MIUM - 4 UN. DE 15ML CADA

A Ampola de Tratamento Racco Serie Premium Terapia de Choque Extremo tem 
alto poder de penetração nos fios e ação instantânea, realiza uma supernutrição nos 
cabelos através de microesferas multivitamínicas, proteínas e ativos encapsulados 
reestruturantes. 

Ativos:
HidraHair Sphere - composto por microesferas de vitaminas A, E e B5 e Extrato de 
algas vermelhas, revestidas de colágeno marinho e agentes condicionantes.
As microesferas catiônicas de última geração liberam gradual e seletivamente suas           
vitaminas e proteínas, reconstruindo pontas secas e duplas, selando as cutículas,              
promovendo máximo brilho capilar.

Extrato de Shitake - é rico em proteína, aminoácidos essenciais e sais minerais 
como cálcio, fósforo, ferro e potássio. Contém também vitaminas E, B, C e D. Seus 
constituintes medicinais têm grande capacidade de restauração dos fios do cabelo.
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Active Shine - a molécula ativa de silicone Feniltrimeticone encapsulada é             
liberada de forma lenta e gradual aumentando o brilho dos cabelos, maximizando 
os efeitos de emoliência e sedosidade.

Seu poder pode ser acelerado pelo calor, liberando mais rapidamente seu con-
teúdo (apelo termoativado).

Modo de Usar: Agite antes de usar. Quebre a ponta da ampola e aplique nos 
cabelos úmidos após o shampoo. Massageie para cobrir toda a extensão dos fios. 
Deixe agir por 3 minutos e enxágue.

1811 - AMPOLA DESAMARELADORA - SERIE PREMIUM - 4 UN. 
DE 15ML CADA 
Rica em pigmentos violetas, ela corrige tons amarelos e laranjas, hidrata total-
mente os fios realçando a cor e o brilho dos cabelos, repara a cutícula e a fibra 
capilar danificada favorecendo a redensificação dos fios envelhecidos e fragiliza-
dos, restaurando o equilíbrio e a saúde dos cabelos.
pH 5,2*.

Ativos:
Pigmento Violeta - se deposita sobre a cutícula dos fios, neutralizando a tonali-
dade amarelada, reduzindo tons de reflexos amarelados indesejáveis e realçando 
a cor dos cabelos desbotados.

Serisina - proteína produzida pelo bicho da seda transportada em nanopartícu-
las catiônicas condicionantes que regenera e permite o alinhamento perfeito da 
fibra capilar, melhora a penteabilidade e reduz o frizz.

Biocisteína + Aminoácidos Funcionalizados - fornece elementos fitonutrientes 
para reparação da cutícula danificada. Confere força e resistência, resgatando a 
flexibilidade natural dos cabelos dia após dia. Recupera e protege os fios dani-
ficados por processos químicos e físicos, formando um filme protetor contra as 
agressões externas. Repõe os aminoácidos e nutrientes vitais para restaurar o 
equilíbrio do cabelo saudável e favorecer a redensificação dos cabelos envelhe-
cidos.

Microemulsão de Silicone - forma um filme selante ao redor dos fios, dá pro-
teção térmica e maior resistência aos cabelos.
 
Modo de Usar: Após lavar os cabelos com o Shampoo Loiros e Grisalhos Serie 
Premium, aplique a ampola nos cabelos úmidos, massageando mecha a mecha. 
Enxágue após 10 minutos.
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1815 - TÔNICO CAPILAR - SERIE PREMIUM - 100 ML 

Para solucionar todos esses problemas, a Racco tem mais um tratamento profis sional 
Serie Premium, o Tônico Fortalecedor Antioxidante, para fios frágeis e envelhecidos 
que precisam de força, corpo e resistência.

Com uma associação balanceada de extratos botânicos, agentes tonificantes e 
antioxidantes como biotina e silício orgânico ele repõe os aminoácidos e nutrientes 
essenciais que rejuvenescem os fios, fortalecem a fibra e o folículo capilar, trazendo 
mais densidade, resistência e vitalidade, restaurando o equilíbrio do cabelo saudável.
Não oleoso, não deixa resíduos e nem pesa nos fios.
pH 4,9*.

Ativos:
Silício orgânico - contribui para um aumento da resistência química da queratina. 
Devido à ação reestruturante e regeneradora, estimula o bulbo capilar, exercendo 
assim uma ação tonificante no couro cabeludo. Ajuda a normalizar a queratogên-
ense, melhorando a hidratação e o crescimento dos fios.

Niacinamida - inibe os processos oxidativos e melhora a flexibilidade dos fios, gar-
antindo resistência e toque sedoso.

Bio.cisteína + aminoácidos funcionalizados - fornece elementos fito-nutrientes 
para reparação da cutícula danificada. Confere força e resistência, resgatando a flexi-
bilidade natural dos cabelos dia após dia. Recupera e protege os fios danificados, 
formando um filme protetor contra as agressões externas. Reestrutura a fibra capilar 
e repõe os aminoácidos e nutrientes vitais para restaurar o equilíbrio do cabelo 
saudável e favorecer a redensificação dos cabelos envelhecidos.

Complexo Bionormalizante - possui agentes tonificantes e nutritivos compostos 
por extratos botânicos como menta e alecrim, com alto teor de ácidos orgânicos, 
sais minerais e flavonoides que ajudam a restaurar o equilíbrio dos cabelos com 
oleosidade excessiva; silício orgânico que ajuda a normalizar a queratogênese, mel-
horando a hidratação e o crescimento dos fios; e bioaminoácidos sulfurados com 
acentuada ação antisseborreica, anti-inflamatória e antimicrobiana.

Polissacarídeos de Tamarindo - preserva a integridade dos fios após estresse 
mecânico ou químico, tem ação anti-aging para a fibra capilar, suaviza a textura 
áspera e promove brilho, disciplina fios secos e rebeldes.

Poliquaternário - polímero que confere desembaraço e penteabilidade superior. 
Forma um filme hidratante que melhora a integridade estrutural do cabelo e deixa a 
cutícula mais macia.

Extrato hidroglicólico de Alcaçuz, Rosa, Chicória, Óleo de Castanha do Pará, 
Oligoelementos de Algas vermelhas, Mentol, Biotina e Provitamina B5 - combate 
a queda, estimula o crescimento, regula a secreção sebácea, tem ação antioxidante, 
hidrata, energiza, protege e repara a cutícula do cabelo, fornece vitamina e minerais, 
fortalece os fios e o bulbo capilar, deixando-os mais espessos e resistentes.

Modo de Usar: Aplique diretamente no couro cabeludo, com os cabelos úmidos 
ou secos, massageando com a ponta dos dedos e espalhe por todo o cabelo. Não 
enxágue. Penteie e modele como de costume. Aplique duas vezes ao dia.

*valor médio de pH em conformidade com o Controle de Qualidade.

Naturalmente, uma parte do oxigênio que respiramos se transforma em radicais 
livres, moléculas que, quando estão em desequilíbrio (o chamado estresse oxi-
dativo), causam danos em todo o organismo e inclusive nos cabelos. Além disso, 
fatores externos como poluição e radiação solar, entre outros, também produzem 
radicais livres. Desta forma, os fios envelhecem, perdendo a força e a densidade. 
Ficam ralos, ásperos, opacos, ressecados, cheios de frizz, indisciplinados, que-
bradiços e fragilizados.
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Tranquilidade das mamães!

Conforto e segurança em primeiro lugar! Graciosa e suave linha infantil desenvolvida 
com muito cuidado para o bebê se sentir nas nuvens!

Pensando no maior conforto e proteção dos bebês, a Racco possui uma linha vol-
tada para o tesouro mais raro das mamães, seus filhos. A linha Bebezinhozzz tem três 
produtos para deixar o bebê cheiroso, limpinho e livre das assaduras.

Suas embalagens possuem uma comunicação visual infantil com letras divertidas; as 
personagens Girafa, Macaco, Elefante e Pato dão um toque lúdico, alegre e colorido. 

LINHA BEBEZINHOZZZ

1566 - SABONETE LÍQUIDO CORPO E CABELO - 
BEBEZINHOZZZ - 200ML

Sabonete líquido extra suave à base de Extratos de Algodão e Capim Limão, de-
senvolvido especialmente para a delicada pele e cabelo do bebê. Limpa, amacia 
e perfuma suavemente a criança da cabeça aos pés. Contém agentes naturais 
com função suavizante, para não arder com o contato nos olhos ou irritar da pele.
Vem em uma embalagem com cores leves e o desenho de uma simpática patinha 
dando banho no seu filhote, transmitindo todo o carinho, delicadeza e principal-
mente a sintonia da mãe com a criança na hora do banho.

Modo de Usar: Aplique no corpo e nos cabelos molhados, massageando suave-
mente até a formação de espuma e enxaguar com água abundante em seguida. 

CONCEITO DA LINHA:

1567 - CREME PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS - 
BEBEZINHOZZZ - 60G

O Creme para Prevenção de Assaduras Bebezinhozzz propicia ao seu bebê o 
maior conforto possível! Formulada com Extrato de Algodão e Amêndoas Doces, 
deixará a pele do bebê suave, macia e totalmente livre de assaduras.
Principais benefícios do produto:
• Efeito suavizante e calmante;
• Previne e melhora assaduras;
• Hidrata e nutre a pele.
Vem em uma embalagem prática para a utilização pelas mães. Seu tom em lilás 
com a personagem Elefante chama a atenção de uma forma delicada.

Modo de Usar: Aplique uma generosa camada sobre a pele limpa e seca do bebê 
sempre que necessário e a cada troca de fraldas.

PROTEÇÃO CONTRA ASSADURAS E CONFORTO PARA O DIA A DIA TRANQUILO 
DO SEU ANJINHO. 

LIVRE DE ASSADURAS:
A pele do bebê é muito sensível e delicada. Normalmente, algumas partes do corpo, como 
as dobrinhas das coxas, pernas, região genital, braços e até mesmo ao redor do pescoço, 
ficam irritadas com frequência. Isso acontece por diversos motivos, mas principalmente 
pela umidade. Nas regiões genitais, são os casos mais comuns. Com a utilização de fraldas, 
essa região fica constantemente úmida e contaminada por diversas bactérias. Por maior 
que seja o grau de absorção da fralda utilizada, a região não fica completamente seca. 
Além disso, por estar abafada pela fralda e roupas, não permite que a região fique arejada 
como os outros membros do bebê. Outro fator importante que ocasiona as assaduras são 
as alergias alimentares. Então, quando a criança começa a comer alimentos sólidos, não 
é recomendável que se ofereça muitas novidades ao mesmo tempo. Assim, fica mais fácil 
perceber se a assadura se deve a alguma alergia alimentar ou não. 

Para diminuir a incidência das assaduras, algumas ações podem ser tomadas. A melhor 
saída é manter sempre a pele do bebê bem seca. Porém, isso requer alguns cuidados 
extras. 

Check list do banho:

(   ) Durante o banho, limpe seu bebê, com muito cuidado, espalhando sobre todo o corpo o 
suave Sabonete Líquido para Corpo e Cabelo Bebezinhozzz;

(   ) Enxágue com água abundante, se for necessário, repita a aplicação;

(  ) Seque a pele do bebê delicadamente, evitando esfregar a toalha na pele sensível da 
criança;

(   ) Aplique a generosa camada do Creme para Prevenção de Assaduras Bebezinhozzz em 
toda a região genital e em locais propícios de assaduras;

(   ) Não utilize talco! Ele pode ser aspirado pelo bebê e ir para os pulmões;

(   ) Vista a fralda, porém sem apertar demais. É preciso deixar espaço para o ar circular e a 
pele do bebê poder respirar;

(   ) Aplique a Água de Colônia Bebezinhozzz delicadamente sobre todo o corpo do bebê 
para perfumação.

Check list da troca de fraldas

(    ) Troque a fralda do bebê assim que perceber que está suja;

(     )  Limpe a área dos órgãos genitais do bebê, com cuidado, evitando esfregar, utilizando os 
lenços umedecidos ou algodão embebido em produtos apropriados para a limpeza;

(    ) Aplique uma generosa camada do Creme para Prevenção de Assaduras Bebezinhozzz 
em toda a região genital e em locais propícios de assaduras;

(    ) Vista a fralda, porém sem apertar demais. É preciso deixar espaço para o ar circular e a 
pele do bebê poder respirar.

Pronto! Seguindo esse check list Racco de cuidados, seu bebê estará limpinho, cheiroso e 
livre de assaduras. Proteção e conforto para dias e noites tranquilas de alegria, diversão e 
descanso. Seu anjinho ficará sempre nas nuvens!
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317 - DEO COLÔNIA - LUTTI FLOWER - 200ML 

Fragrância   composta por um coquetel de frutas de maçã, frutas 
vermelhas, pêssego, pera e melão. Com notas de flores brancas, 
rosa e jasmim, valorizada ainda por um toque de bambu, cedro, 
musk e glitter. Simplesmente apaixonante!

Modo de Usar: Aplique sobre todo o corpo para perfumação.

A Linha Lutti é uma linha doce e alegre que foi criada exclusivamente para as ado-
lescentes que querem se cuidar e que pedem produtos somente para elas, pois já 
não se identificam mais com os produtos infantis e também não gostam de usar os 
cosméticos dos adultos.

A adolescência é uma fase muito importante na vida das mulheres. É nesse período 
que as meninas começam, de forma mais intensa e exacerbada, a formar sua própria 
personalidade, seus próprios princípios e realizar seus sonhos. 

A transição da infância para a vida adulta é marcada por grandes mudanças físi-
cas e psicológicas, que são demonstradas pelo comportamento e postura ao lidar                     
com os fatos no dia a dia. Essa mudança de hábito é dada devido ao início da inserção 
à sociedade. 

Liberdade, transformações, delicadeza, suavidade e alegria. É a adolescente Lutti,       
criando suas próprias raízes.

LINHA LUTTI
CONCEITO DA LINHA:

2939 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE RACCO ESSENCE - 
CASA & CIA - 200ML

O aroma pode ser um grande aliado na hora de criar uma atmosfera envolvente. 
Uma fragrância exclusiva é capaz de identificar uma marca, incorporando per-
sonalidade, o que chamamos de identidade olfativa. Ou seja, a marca passa a ser 
reconhecida não somente pela imagem, mas também pelo cheiro.

Quando uma marca é associada a uma fragrância, nós não apenas a percebemos 
como mais agradável, como também ficamos mais propensos a lembrar dela. 
Pensando nisso, o aromatizador de ambientes Racco Essence foi desenvolvido 
para termos um cheirinho único e deixarmos nossa marca registrada na memória 
de todos, visual e olfativamente.

Racco Essence é uma mistura aromática e elegante de lavanda, folhas verdes, 
rosa e violeta com um toque cítrico de bergamota e assinatura aveludada de 
musk branco e sândalo.
 
Modo de Usar: Borrife no ambiente, armários e gavetas, sempre que julgar 
necessário. Também pode ser aplicado em tecidos como almofadas, cortinas e 
lençóis.

O olfato tem uma relação direta com o prazer. Um cheirinho aqui dispara logo um 
sentimento lá. O perfume de um lugar está diretamente relacionado à sua identidade. 
O cheiro de bolo da casa da avó, o perfume do namorado ou da melhor amiga. As 
relações afetivas se consagram pelos cheiros e despertam nossos sentidos. Por isso, 
mantenha sempre seu ambiente com cheirinho de aconchego. Sua casa ou local de 
trabalho muitas vezes reflete o estado de espírito das pessoas que ali estão.

 

Com Casa & Cia, você e sua família desfrutam de mais bem-estar, em uma casa acon-
chegante e em harmonia. Borrife os aromatizadores no ambiente, em armários, lençóis, 
toalhas e roupas e inspire-se para usufruir dos bons fluidos dos aromas. 

LINHA CASA & CIA
CONCEITO DA LINHA:
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2942 - AROMATIZADOR DE AMBIENTE ESPANTA MONSTRO - 
CASA & CIA - 100ML

O medo é uma sensação natural e inclusive saudável para os seres. Quando 
estamos diante de algo que acreditamos ser uma ameaça, nosso corpo entra 
em estado de alerta para nos protegermos ou evitarmos riscos desnecessários, e 
assim nos preservarmos.

Durante o processo de crescimento, passamos por muitas situações inesperadas 
até desenvolvermos o amadurecimento afetivo, por isso, quando somos crianças 
o medo é um estado emocional frequente. O temor pode partir de perigos reais 
como medo de cair da cama e se machucar ou imaginários como escuro, som-
bras, barulhos, objetos mexendo com o vento etc. Em suma, situações que as 
crianças não conseguem identificar a realidade e acabam criando uma fantasia 
aterrorizante com “verdadeiros monstros”, podendo apresentar dificuldades para 
dormir e, em casos extremos, até passar por problemas de aprendizado. O im-
portante é que o adulto demonstre o perigo real contido nas situações em que os 
pequenos enfrentam o medo, se é algo que a criança deva se preocupar ou não, 
passando toda a confiança que ela precisa para se sentir segura.

Soluções lúdicas que envolvem toda a inventividade infantil podem ser grandes 
aliadas na hora de ajudar a criança a lidar com suas inseguranças, por isso a 
Racco tem o Aromatizador de Ambientes Espanta Monstro.

Com cheirinho aromático cítrico, essa fragrância positiva cria uma atmosfera 
suave e confortável, ideal para as crianças, e garante noites de sono mais tran-
quilas. Espanta Monstro cria um escudo mágico cheiroso e invisível que espanta 
os monstros e acaba com os maiores medos das crianças, ativando sua força e 
a coragem.*
*Este efeito é apenas emocional e restrito ao imaginário infantil.
 
Modo de Usar: Aplique no ambiente, sempre que precisar combater monstros, 
ficar no escuro, ou enfrentar qualquer desafio. Importante: crianças menores de 

12 anos só poderão utilizar este produto sob a supervisão de um adulto.

 

2921-LEX LIMPADOR MULTIUSO ULTRACONCENTRADO, 250ML

ALTA PERFORMANCE, ULTRACONCENTRAÇÃO E RESPEITO AO MEIO 
AMBIENTE
Pode ser utilizado para a limpeza geral, removendo as sujeiras mais resistentes 
(inclusive de gordura) e sem prejudicar o meio ambiente. Lex reúne as principais 
características procuradas nos cuidados com a casa: praticidade, qualidade e 
respeito ao meio ambiente.

TECNOLOGIA ACTION FAST 
Com a exclusiva tecnologia ActionFast, que garante alto poder de limpeza 
e facilidade na aplicação. Pode ser utilizado em todas as superfícies laváveis, 
inclusive metais e tecidos, e remove até as sujeiras mais difíceis. Após o uso, não 
é necessário enxaguar.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE  
E além de toda essa eficiência, também é ecologicamente correto. Sua fórmula é 
biodegradável, totalmente livre de cloro, fosfatos, ácidos abrasivos, nonilfenóis e 
derivados de petróleo. A embalagem é 100% reciclável.

ULTRACONCENTRADO  

Apenas 15 ml (1 tampa e ½) são diluídos em 5 litros de água. Com apenas 15 ml é 
possível limpar a casa toda. A embalagem de LEX é ultracompacta tornando o 
armazenamento bem mais fácil, ocupando muito menos espaço para armazenagem.

Modo de Usar:

Dilua 15ml (1 tampa e ½)  do produto em 5 litros de água. Limpe as superfícies e 
seque se necessário. Não precisa enxaguar.

LEX CAR LIMPADOR AUTOMOTIVO LIMPEZA A SECO, 500ML 
(2922)

ACABAMENTO, BRILHO E PROTEÇÃO
LEX CAR é o limpador a seco de alto brilho para automóveis! É a perfeita associação 
de silicones e desengraxantes capazes de promover uma profunda limpeza com 
brilho duradouro em superfícies metálicas, sem utilização de água, sem gerar riscos 
nas superfícies.  É indicado para latarias de automóveis, promovendo a desagre-
gação de impurezas impregnadas, sendo também capaz emulsificar e dissolver 
matérias oleosas e sujidades, sem deixar resíduos.  Também pode ser aplicado em 
vidros, para-brisas, superfícies de borracha, plásticos e couro. Adere à lataria for-
mando uma película protetora de extremo brilho. É consistente e uniforme, com alto 
desempenho e rendimento, tem excelente espalhabilidade e é de fácil aplicação. 
Com ele as sujeiras se desprendem com mais facilidade das superfícies evitando 
danos à pintura. Proporciona um brilho muito mais intenso e duradouro, graças à 
perfeita combinação entre ceras e silicones.  Repele a umidade, preserva o resultado 
da limpeza por mais tempo.    
Possui fórmula inovadora composta por matérias-primas biodegradáveis.

Ativos
Carnaúba: proporciona proteção contra danos causados por raios ultravioletas, 
fezes de pássaros prolongando a durabilidade da superfície.

Silicones: fazem uma película de proteção e brilho mais duradoura (cristalização).
Tensoativo de última geração: envolve a sujeira, desprendendo-a da superfície facil-
mente.

Modo de Usar:
Pode ser utilizado para a limpeza geral, removendo as sujeiras mais resistentes 
(inclusive de gordura) e sem prejudicar o meio ambiente. Lex reúne as principais 
características procuradas nos cuidados com a casa: praticidade, qualidade e res-
peito ao meio ambiente.

A primeira utilização deve ser feita com o produto puro. Nas demais vezes poderá ser 
diluído na proporção de 1 parte do produto para 1 parte de água. Deve ser aplicado 
à sombra, e jamais com a pintura quente.  Utilize apenas panos limpos e macios, que 
não provoquem riscos.  Pode ser aplicado com o pulverizador diretamente sobre 
a sujeira.  Recomendamos que a aplicação seja realizada por partes, uma por vez 
(exemplo: porta, capô, teto etc.). Nos casos onde haja muita concentração de terra 
ou barro, é necessária uma pré-remoção dessa camada grossa com água. Agite bem 
o produto antes de usá-lo.
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LIMPEZA – PASSO A PASSO 
Passo 1 – aplicação: 
Aplique o produto sobre a superfície

Passo 2 – espera/ação do produto: 
Aguarde de 2 a 3 minutos 

Passo 3 - remoção da sujeira: 
Para fazer a remoção do produto juntamente com a sujeira, utilize apenas panos macios, limpos e úmidos 
fazendo movimento em sentido único, de maneira suave. Sempre trocando os lados dos panos - utilizando apenas 
as partes limpas dos panos. (Se necessário, repita a aplicação - passos 1, 2 e 3 antes de ir para o passo 4). 

Passo 4 - finalização/brilho extra:
Se desejar intensificar o brilho da lataria, utilize novamente panos macios, limpos e secos, fazendo sempre movi-

mentos circulares e suaves, para finalizar.

O QUE É UM PERFUME ? COMO É COMPOSTO UM PERFUME ?

NOMENCLATURA DOS PERFUMES

O olfato é considerado por muitos o espelho da afetividade. Reconhecemos pessoas, 
temos boas lembranças e até somos motivados por fragrâncias que marcam as nos-
sas vidas. A Racco busca estas essências e conceitos para criar seus produtos de             
perfumaria. Clássicas, modernas, envolventes, dinâmicas, marcantes, inovadoras, 
refrescantes, relaxantes, sensuais, sofisticadas, delicadas, provocantes, românticas, 
alegres, exóticas... existe uma fragrância Racco que combina com cada pessoa.

É uma composição aromática de substâncias naturais ou sintéticas que, em concen-
trações e veículos adequados, tem como principal finalidade a odorização de pessoas 
ou ambientes.

PARFUM OU EXTRATO: 20 a 30% de essência - Frascos pequenos, usar menor quantidade.

EAU DE PARFUM: 15% a 20% de essência. 

EAU DE TOILLETE OU COLÔNIAS DESODORANTE: 5 a 15% de essência.

COLÔNIAS SPLASHES: 3 a 8 % de essência, prolongam o frescor do banho. 

ÁGUAS PERFUMADAS: até 2% de essência, com ou sem álcool. 

A ESTRUTURA DAS FRAGRÂNCIAS

NOTAS DE SAÍDA OU DE CABEÇA (TOPO)

NOTAS DE CORPO

NOTAS DE FUNDO

É a primeira impressão de uma fragrância, com-
posta por ingredientes mais voláteis (evaporam 
rapidamente). Notas mais leves e refrescantes. 
Despertam o interesse do consumidor.

Notas mais encorpadas e que conferem identi-
dade e personalidade aos perfumes.

Notas mais densas e substantivas. Responsáveis 
pela fixação do perfume.

PERFUMARIA E 
EXTENSÕES

FIXAÇÃO DA FRAGRÂNCIA 

É a propriedade da fragrância de prolongar a vida 
e dar continuidade ao seu odor. A maior ou menor 
fixação de uma fragrância se deve às notas de 
fundo e à influência do caminho olfativo.

CONCEITO DA LINHA:
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PERFUMARIA FEMININA

107 - DEO COLÔNIA BELLE BOHÈME BY ETY - 100ML

Um pouco desafiadora, um pouco romântica, essa fragrância é a combi-
nação perfeita para uma mulher tão autêntica.

Notas frutais de Ameixa e Mandarina se misturam às Notas Verdes, criando 
uma saída explosiva muito fresca e suculenta. Acordes clássicos florais de 
Rosa e Jasmim dão um toque de nostalgia ao corpo da fragrância, que 
fecha com notas de saída tépidas e muito cremosas de Âmbar e Baunilha.

Uma fragrância que aposta na intensidade e no magnetismo da mulher. 
Irradia energia com notas explosivas de Champagne e Bergamota, aromas 
vibrantes de flores de Cravo, Laranjeira e Fresia e acordes quentes e profun-
dos de Musk e Sândalo.

101 - DEO COLÔNIA LUZES - 100ML

118 - GI BLACK DIAMOND  - 100ML

Pimenta rosa, Bergamota, Frutas Vermelhas, Flor de Laranjeira,                                 
ChocoWoody, Jasmim Sambac,  Íris, Macaron Rosa, Musk, Baunilha e       
Madeira de Sândalo.

117 - LA FOLIE PERLE FEMME   - 100ML

Laranja, Cassis, Bergamota, Tangerina, Framboesa, Flor de Pêssego, Kiwi, 
Lichia, Orquídea, Rosa, Flor de Laranjeira, Peônia, Muguet, Jasmim, Marmelo, 
Lírio, Baunilha, Sândalo, Cedro, Almíscar e Patchouli. 

338 - DEO COLÔNIA GI - 100ML 

Inspirada na mulher elegante, dinâmica, de personalidade forte e espon-
tânea, a fragrância transmite entusiasmo e autoconfiança com suas notas 
marcantes, sedutoras e envolventes de Pimenta Rosa, Peônia, Íris e Musk 

Branco.

345 - DEO COLÔNIA LA FOLIE FEMME - 100ML 

Desenvolvida especialmente para a mulher que está no comando de sua 
felicidade, La Folie Femme tem uma moderna e sedutora combinação floral 
frutal com um toque gourmand. O perfume mistura notas de Bergamota e 
Cassis enobrecidas pelos aromas envolventes de Íris, Violeta e Fava Tonka 
e Pralinè. 

355 - DEO COLÔNIA SPLASH RUBI - 170ML

Agora com fórmula monofásica, a Deo Colônia Splash ajuda a suavizar e 
hidratar a pele enquanto perfuma com notas de Grapefruit e Laranja, mis-
turadas aos acordes exóticos de Coco e Tuberosa, deixando uma agradável 
sensação de conforto e frescor a cada aplicação.

170 - DEO COLÔNIA AMOUR  - 100ML

Fragrância floral frutal, feminina e apaixonante. Com notas de Ameixa, 
Damasco, Rosa e Violeta, em um fundo agradável de Sândalo e Âmbar, 
deixa a pele romanticamente perfumada.

175 - DEO COLÔNIA NAHA - 100ML 

Sua elegância oriental proporciona uma doce beleza para todas as mul-
heres, que gostam de estar sempre charmosas e de deixar um toque de 
mistério no ar.

Intensa e marcante, a Deo Colônia Naha combina um acorde frutal de Cas-
sis, Pera e Groselha, com notas florais de Frésia, Íris e Muguet em um fundo 
agradável de Baunilha, Âmbar e Patchouli. 
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374 - DEO COLÔNIA NUA - 100ML

Sua fragrância Oriental Vanílica Âmbar é única e muito moderna. Combina 
frutas frescas, como Romã e Lichia e delicadas notas Florais de Orquídea, 
Flor de Lótus e Vanilla. Marcada por notas cremosas de Sândalo, Âmbar e 
Patchouli com Mogno, tornando-se marcante e inesquecível.

377 - DEO COLÔNIA EMOÇÕES ROSA ROBERTO CARLOS 
- 100ML

Fragrância Floral Frutal, leve e moderna, que transmite toda a delicadeza 
da mulher. O acorde frutado traz frescor e requinte com notas tropicais e 
adocicadas. A elegância das flores, alinhada com o fundo doce oriental, 
deixa a fragrância mais encorpada e robusta, com facetas de conforto e 
sofisticação.

Alegria, energia, leveza e liberdade. Mistura de sentimentos que se en-
trelaçam enaltecendo a independência e a doçura da mulher que curte os 
momentos da vida sempre com paixão no coração.

Fragrância envolvente como a delicadeza das flores, possui notas de saída 
frutais (Damasco, Mandarina, Grapefruit, Frutas Vermelhas). O corpo floral 
é composto por Lírio, Cedro, Jasmim, Orquídea e Violeta, que harmonizam 
com toques de Pimenta Rosa. Baunilha, Caramelo, Patchouli, Sândalo e 
Musk completam o fundo dessa suave e deliciosa fragrância. Doce como 
a beleza da juventude. 

381 - DEO COLÔNIA NICK JOY - 100ML

401 - DEO COLÔNIA ALLUMAGE - 100ML

Fragrância Floral Doce. Radiante e sensual com acorde floral sofisticado 
de Lírio, Flor de Gengibre, Papoula, Fresia e Hibisco em um corpo frutal 
exótico de Groselha negra e Cassis sobre um fundo de Baunilha, Incenso, 
Almíscar, Cashmere, Cedro e Sândalo. Combina em sua composição o   
extrato de Papoula com seu poder afrodisíaco que une-se às notas olfati-
vas elevando seus efeitos. 

435 - DEO COLÔNIA LOV - 50ML

Fragrância Floral Frutal, que possui um exótico fundo composto por Musk, 
Sândalo e Âmbar. Transmite sensações únicas de leveza e irradia energia, 
para combinar com as mulheres versáteis e com todos os momentos.

481 - LEITE HIDRATANTE CORPORAL Nº 5 - 150ML

Loção Hidratante Corporal em spray que oferece um cuidado intensivo 
para nutrição diária da pele. Contém agentes altamente umectantes como 
a Glicerina, a Ureia e o Fucogel que proporcionam um resultado visível, 
deixando a pele mais hidratada e resistente às agressões e ao resseca-
mento. Deixa a pele deliciosamente perfumada com a fragrância Nº 5. 
Possui rápida absorção e aplicação prática.

420 - DEO COLÔNIA STEPHANIE - 100ML

Fragrância Floral Ambarada exótica com notas de saída de Mandarina, 
Bergamota, Ylang -Ylang, Gálbano, Flor de Laranjeria, Coco e Pau Rosa, 
combinadas às notas de corpo de Rosa, Jasmim, Primavera, Íris, Polianthus, 
Cravo e Narciso. Fundo de Pimenta, Vetiver, Patchouli, Musgo, Sândalo, 
Cravo da Índia, Baunilha, Âmbras, Almíscar, Mel e Civet.

430 - DEO COLÔNIA ZYA - 100ML

Luxo e sofisticação em vibrantes tons de rosa. Com notas de Mandarina, 
Orquídea e Baunilha, a exuberante fragrância floral frutal é ideal para 
mulheres dinâmicas e muito elegantes. 

P
E

R
F

U
M

A
R

IA
 F

E
M

IN
IN

A

P
E

R
F

U
M

A
R

IA
 F

E
M

IN
IN

A



100 101

1188 - LOÇÃO ILUMINADORA RUBI - 50G

Com ingredientes emolientes combinados a partículas de glitter, a Loção 
iluminadora hidrata a pele deixando uma incrível sensação de maciez, além 
de muito brilho e luminosidade. Perfuma delicadamente com a preciosa 
fragrância de Rubi.
Manteiga de Karité - emoliente natural, retém a umidade e elasticidade 
da pele com alto poder de hidratação.  A manteiga tem excelentes pro-
priedades sensoriais.  
Silicones - formam uma película fina e de toque seco que protege a pele 
da desidratação.
Glitter Apple Red - iluminam a pele, com brilho vermelho. 

Glitter Prata – iluminam a pele, com brilho prateado. 

1178 - SABONETE LÍQUIDO CINTILANTE RUBI - 150ML

Sabonete líquido corporal com uma base suave associada ao Pantenol 
que é condicionante e suavizante. Deixa a pele macia e perfumada. Possui 
uma sofisticada textura e um brilho único. Indicado para todos os tipos de 
pele. Dermatologicamente testado.

1167 - HIDRATANTE CORPORAL EFERVESCENTE LILAC - 
150ML

Seus ativos de longa duração são perfeitos para manter a pele hidratada e 
fresca principalmente no verão. Em forma de gel mousse corporal possui 
ação efervescente e proporciona umectação à pele devido à presença 
do Extrato de Babosa e Silicone em sua formulação. Quando aplicada, 
forma um filme hidratante e suavizante de longa duração. Toque suave e 
fragrância floral frutada cítrica Lilac.

140 - MERCI - 100ML
Merci traz notas efervescentes de Pimenta Rosa e Bergamota unidas ao 
frescor aveludado do pêssego explodem em um aroma exuberante, que 
evolui para um caminho muito sensual com notas florais de Magnólia e 
Jasmim Sambac intensificadas pela beleza, riqueza e força da Rosa da 
Turquia. Um rastro quente e aconchegante de Sândalo e Âmbar finaliza a 
fragrância, tornando esta deo colônia simplesmente irresistível.

SABONETE HIDRATANTE BANHÔ, 90G
- 1993 - CHEIRINHO DE LAVANDA 
- 1990 - CHEIRINHO DE AVEIA E AMÊNDOAS
- 1992 - CHEIRINHO DE FLORES DO CAMPO
- 1991 - CHEIRINHO DE LIMÃO TAHITI

Muito além da higiene, o banho é um momento de cuidado pessoal, para 
relaxar, limpar e tratar o corpo, além de ser um ritual de beleza.

Para deixar o banho mais alegre e perfumado, a Racco lança os sabonetes 
Banhô. 

Lipoproteína de Aveia - é um ativo com ação calmante e regeneradora, 
capaz de formar um filme protetor ultra-hidratante sobre a pele.

Lipoproteína de Trigo - renova os lipídeos da camada superficial da pele, 
promovendo sua regeneração e diminuindo a irritação causada pelos     
Tensoativos. Tem propriedade hidratante, equilibrante e reestruturante.

Lipoproteína de Amêndoa - rica em elementos fundamentais para a       
estrutura da  queratina da pele, diminui a formação de eritema, minimi-

zando danos como pequenas rugas e desidratação.

1414 - SABONETE LÍQUIDO FLEUR D’ORANGER - 250G

Sabonete Líquido Fleur d’Oranger produz uma espuma rica e luxuosa, com 
refrescante blend de cítricos com delicada nota floral que estimula e aviva 
os sentidos. Enriquecido com extratos naturais que limpam com suavidade 
e promovem agradável textura à pele. A Flor de Laranjeira possui proprie-
dades aromaterápicas que acalmam e aliviam tensões.

Pode ser usado frequentemente sem alterar o delicado equilíbrio da pele. 
Dermatologicamente testado.

Modo de Usar: Aplique na pele umedecida, massageando até a formação 
de espuma. Enxágue com água abundante.
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142 - DEO COLÔNIA ROCK DE RACCO MULHER, 100M
Um perfume pulsante, repleto de feminilidade e ousadia. Com notas de 
Laranja, Framboesa, Lírio do Vale, Gardênia, Cedro e Musk que manifestam 
uma atitude provocativa, evidenciando a diva rebelde que há em você.
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ÁGUAS DE RACCO
As Águas de Racco afloram marcantes características da personalidade feminina. 
Brinque com os sentidos e liberte a mulher que está em você... a poesia de uma 
aquarela, assim como a alma feminina, esconde em suas formas abstratas seus mais 
doces encantos. Uma verdadeira combinação de desejos retratada na mistura de 
cores frias e cores quentes. Com a mesma sutileza e fluidez das águas, são cheias de 
surpresas e revelam aspectos da sua personalidade por meio das diferentes fragrân-
cias.

Um dia misteriosa, outro mais envolvente, um pouco sensual ou então romântica. As 
Águas de Racco possuem todas as suas personalidades mais ocultas. Despertar a 
sensibilidade da sua transformação, seja uma a cada dia e ao mesmo tempo seja você. 

Seu perfume é o seu rastro. E um pequeno detalhe faz toda a diferença.

Fragrâncias leves e refrescantes para prolongar ainda mais a deliciosa sensação do 
banho. Perfumação abundante para ser usada em todo o corpo, a qualquer momento.

182 - BODY SPLASH MUSK CÍTRICO -  ÁGUAS DE RACCO - 
250ML 

O exotismo do Musk associado a acordes cítricos de Limão resultam em 
uma fragrância provocante e confortável.

183 - BODY SPLASH VANILLA -  ÁGUAS DE RACCO - 250ML 

O mistério da Vanilla associado à doçura do Caramelo, resultam em uma 
fragrância marcante.

200 - DEO COLÔNIA JUST SPLASH - UNISSEX - 100ML

Cítrica Floral. Deo Colônia Just é um splash suave e refrescante para ser 
usado no corpo todo por homens e mulheres.

Sua fragrância apresenta um diferenciado complexo cítrico complementado 
por nuances florais e frutais.

Apresenta como notas de corpo o Muguet, a Rosa e o Narciso e um fundo 
seco e amadeirado de Cedro e Sândalo, associados à suavidade do Musk e 
do Âmbar.

Combinação que torna esta fragrância confortável e ideal para ser usada em 
grandes quantidades após o banho, prolongando a sensação de limpeza e 
frescor. 

PERFUMARIA UNISSEX
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PERFUMARIA MASCULINA

103 - DEO COLÔNIA ECLIPSE - 100ML

105 - DEO COLÔNIA MALLE VEGAS - 100ML

Na saída, notas luminosas e levemente cítricas de Folhas Verdes e Berga-
mota despontam, e em seguida são envolvidas por acordes penetrantes de 
Madeira e Cedro, com um toque animalesco de Couro e Musk, resultando 
em um eclipse aromático que traz sedução e mistério para esta fragrância.

Fragrância explosiva, que combina com um homem movido pelo objetivo 
de viver a vida intensamente e que gosta de apostar alto para ganhar 
ainda mais alto. Um cara extremamente habilidoso e atraído pela recom-
pensa da conquista.

Notas frescas de Limão e Ruibarbo com um toque levemente picante de 
Pimenta Rosa abrem esta fragrância com muita intensidade. Em seguida, 
notas florais de Gerânio e Flor de Maçã combinadas à maciez balsâmica 
do Elemi ressaltam um aroma muito sedutor, perfeitamente equilibrado 
com notas quentes de Baunilha, Fava Tonka e Especiarias.

116 - LA FOLIE PERLE HOMME  - 100ML

Grapefruit, Notas Marinhas, Jasmim, Louro, Madeira de Guaiaco, Patchouli, 

Musgo de Carvalho e Âmbar. 

119 - LUIZ FELIPE BLACK DIAMOND - 100ML
Gengibre, Flor de Limão, Pimenta Rosa, ChocoWoody, Lavanda, Íris,  
Cardamomo, Sândalo e Fava Tonka..

313 - DESODORANTE MALLE - 100ML

Previne a formação dos maus odores corporais, deixando a pele prote-
gida e perfumada com a fragrância masculina de Malle. 

311 - DEO COLÔNIA CITY - 50ML

Fragrância exclusiva que une os acordes refrescantes e cítricos das notas 
de saída com a sofisticação das notas de fundo amadeiradas. Devido à 
composição de sua fórmula, pode ser utilizada tanto de dia quanto à noite. 
Combina com qualquer ocasião, do trabalho aos passeios com a família. 
O homem que inspira City é moderno, integrado à paisagem urbana e ao 
ritmo agitado da cidade. Movido por desafios e sempre motivado, corre 
atrás de seus objetivos com determinação e otimismo. Sua presença é 
marcante, e sua personalidade transmite energia e entusiasmo.

161 - DEO COLÔNIA FORBES BLACK - 100ML
Desenvolvida pelo perfumista Philippe Roques, a Deo Colônia Forbes 
Black é uma sofisticada fragrância fougère aromática, que combina notas 
frescas e amadeiradas, deixando o homem com um toque sedutor. O 
conceito fougère aromático nasceu de uma estrutura baseada em notas 
cítricas (de saída) com Gerânio e Amêndoa (notas de corpo), resultando 
num interessante contraste entre leve e quente. Para unir frescor à sen-
sualidade, a versão aromática é enriquecida com blends herbais, como 
Menta, Lavanda e Manjericão – que são menos voláteis que as fragrâncias 
cítricas

310 - DEO COLÔNIA MALLE - 100ML

Marcante e envolvente fragrância masculina desenvolvida para homens 
atraentes e de personalidade forte. Possui corpo de Cardamomo e Noz-
moscada combinado a notas de Gerânio e Flor de Laranjeira, é enriquecido 
com acordes cítricos, Maçã e Bergamota. Esta combinação com notas 
de fundo ambaradas realça o Sândalo e o Musk, deixando a fragrância 
irresistível. Transmite toda a resistência e vigor dos homens por essência, 
que conquistam desafios e possuem espírito vencedor.
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368 - DEO COLÔNIA EMOÇÕES MASCULINO - 50 ML

Para homens que valorizam as emoções vividas e eternizam cada mo-
mento. “Uma fragrância única que traduz 50 anos de muitas Emoções...”  
Sua fragrância Fougère Ambarada marcante evoca o estilo confiante, 
sério e de sucesso. Acordes refrescantes de Bergamota, Mandarina e 
Grapefruit intensificam as ricas notas de Damasco e o vigor das folhas de 
Cedro, realçando as notas quentes de Sândalo, Musk, Âmbar e Patchouli.

346 - DEO COLÔNIA LA FOLIE  HOMME - 100ML

Para o homem de atitude livre e vibrante, La Folie Homme apresenta 
aroma amadeirado de assinatura spicy. Perfuma com notas quentes de 
Folhas de Basílico e Cardamomo, combinadas à sensualidade viciante da 
Madeira de Cashmere e do Cedro.

388 - DEO COLÔNIA LUIZ FELIPE - 100ML

Fragrância exclusiva desenvolvida por nomeados perfumistas franceses 
especialmente para os homens RACCO. Extremamente marcante, a Dea 
Colônia Luiz Felipe envolve e seduz. Fragrância chypre aromática com 
toques de madeira, mistura notas de Canela, Pimenta Negra e Licor. Os 
opostos de uma verdadeira essência clássica envolvida por influências 
modernistas que, ao mesmo tempo, é abrigada na rusticidade do Tabaco. 
A Deo Colônia Luiz Felipe é inigualável. A combinação perfeita para o 
homem que sabe dosar sua experiência com ideias inovadoras, cuidar da 
aparência de uma maneira despreocupada e tratar a responsabilidade 
com uma liberdade que só ele sabe como ter. Um ótimo presente para 
qualquer ocasião.

334 - DEO COLÔNIA MALLE MANHATTAN - 100ML

Com notas de cabeça refrescantes, coração amadeirado e fundo 
aromático rico em sensualidade, perfeito para homens ambiciosos que 
gostam de marcar por onde passam.

470 - DEO COLÔNIA ZYO - 100ML

Com notas de Âmbar, Muguet e aromáticos Acordes Marinhos, Zyo é 
uma explosão de frescor com toque moderno e elegante.

475 - DEO COLÔNIA CUBO - 100ML

Com embalagem ultramoderna, Cubo tem fragrância equilibrada, com 
presença de notas florais e adição marcante de notas especiadas que 
perfumam todo o corpo e transmitem energia intensa e autoconfiança.

495 - DEO COLÔNIA COMPULSION APHRODISIAC - 
100ML

Impossível resistir à presença marcante da fragrância fougère ambarada 
que desperta os sentidos e a virilidade. As notas insinuantes do jasmim 
e do Ylang-Ylang estimulam o mistério e pulsam com a refrescância 
do Anis e a intensidade do Cravo que, com a combinação picante do 
Óleo de Pimenta às notas ambaradas de fundo acrescentadas ao Cedro, 
Almíscar, Benjoim e Vanilla e ao vigor e raridade do Labdano refletem 
o magnetismo do homem e exaltam seu poder de sedução. Use com 
cautela. Resultados imprevisíveis.

450 - DEO COLÔNIA NU YACHT - 100ML

Fragrância jovem descontraída que ativa o prazer de viver intensamente. 
Para homens que possuem espírito aventureiro, além de determinação 
e talento, e que sabem aproveitar toda e qualquer oportunidade que a 
vida venha a oferecer. Notas de Lavanda, Vetiver, Sândalo e Âmbar.
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Formulado para diminuir e prevenir rugas e fornecer energia e nutrição 
à pele, o Hidratante Facial Leandro contém uma combinação de Sais 
Minerais essenciais à saúde da pele como o Sódio, Magnésio, Zinco e 
Manganês. 
• Aumenta a energia intracelular (ATP), indispensável para o funciona-
mento das células e base de todos os processos metabólicos que ga-
rantem a beleza da pele; 
• Estimula o metabolismo celular em aproximadamente 50%, causando 
um aumento da síntese de proteínas e outras substâncias que equilibram 
as funções celulares;
• Aumentar regeneração das células deixando a pele mais jovem e lumi-
nosa.
O Hidratante Facial Leandro também contém Fucogel, um polissacarídio 
que aumenta a taxa de hidratação formando um filme que reforça a 
propriedade da barreira da pele contra desidratação. Não contém óleo. 
Ideal para peles estressadas e cansadas.

Modo de Usar: Aplique na pele limpa e seca, 1 ou 2 vezes por dia. Es-
palhe em todo o rosto e pescoço com suaves movimentos circulares até 
completa absorção.

395 - HIDRATANTE FACIAL - LEANDRO - 60G 

Com fórmulas refrescantes, a Linha Leandro contém uma variedade de produtos para 
os homens, visando o cuidado com o rosto, corpo e para perfumação.

CONCEITO DA LINHA:
LINHA LEANDRO

390 - DEO COLÔNIA - LEANDRO - 100ML
Leandro é um Fougére Oriental disfarçado pelo Absinto e com um blend 
de notas florais aromáticas de Artemísia e Flor de Laranjeira combinadas 
a Bergamota, Cardamomo, Lavanda, Cedro, Sândalo e Âmbar amadeira-
do. Suas notas de fundo são temperadas com Canela, Cominho, Menta e 
Baunilha, tornando esta fragrância envolvente e excêntrica.

Sua direção olfativa está entre as 10 mais vendidas no mercado 
internacional.

393 - BALM APÓS BARBA - LEANDRO - 100ML

Depois do barbear, a pele fica ligeiramente avermelhada e irritada. O 
Balm Após Barba Leandro tem ação altamente refrescante e é indicado 
para o tratamento após o barbear. Tonifica e revitaliza a pele, recuper-
ando suas características naturais e mantendo o seu equilíbrio através do 
seu efeito suavizante e descongestionante. Deixa a pele macia e impede 
o surgimento de reações indesejadas. Contém álcool.

Modo de Usar: Após barbear, enxágue o rosto e aplique sobre a pele 
seca com suaves massagens até completa absorção.
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148 - DEO COLÔNIA MALLE INTENSE, 100ML

Uma versão mais acentuada de Malle, com notas intensas, quentes e 
sensuais de Menta Picante, Canela, Cravo e Âmbar.
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445 - DEO COLÔNIA LEANDRO INTENSE - 100ML

Um perfume ousado e sedutor, tão marcante quanto a personalidade 
de quem usa. Ideal para os homens que conquistam o seu espaço com 
atitude. Homens modernos, que se cuidam e deixam transparecer jovi-
alidade em todas as suas ações. Adoram viver intensamente e acreditam 
que a vida é movida pelo amor e pela paixão. Suas notas cítricas e de 
Lavanda sobre um fundo amadeirado inspiram sensualidade e liberdade.

1433 - DESODORANTE ROLL-ON - LEANDRO - 55 ML

Desodorante com ação antitranspirante que combate o mau odor da 
transpiração.  Contém agentes altamente hidratantes e calmantes. Con-
trola a transpiração com o uso contínuo. Dermatologicamente testado. 
Fragrância Leandro.

Modo de Usar: Aplique nas axilas limpas.

399 - MOUSSE PARA BARBEAR - LEANDRO - 150ML

Mousse de consistência suave, supercremosa e consistente que refresca 
e revitaliza a pele. Oferece um deslizamento mais eficiente das lâminas 
e tem elevado desempenho,  protegendo a pele da irritação causada 
pelo barbear. Logo após sua aplicação, forma uma película que age co-
mo uma barreira protetora da pele com efeito lubrificante, dificultando 
assim o aparecimento de lesões e irritações. Ajuda a amolecer os pelos, 
diminuindo a resistência destes à lâmina e tornando o barbear mais 
fácil. Excelente para ser usado em peles sensíveis.

Modo de Usar: Aplique uma porção nas mãos e espalhe sobre o rosto. 
Deixe agir por 2 a 5 minutos para amolecer os pelos. Após o barbear, 
enxágue com água abundante e aplique o Balm Após Barba Leandro 
para finalizar.

1430 - SHAMPOO REFRESCANTE - LEANDRO - 200ML
Shampoo para todos os tipos de cabelos com a fragrância Leandro. Pos-
sui uma base suave com agentes condicionantes associados a agentes 
refrescantes que promove uma limpeza suave, deixando os cabelos ma-
cios e sedosos. Melhora a estrutura dos fios, eliminando o ressecamento 
e deixando uma aparência natural.
Sua fórmula sem sal não deixa resíduos, por isso é indicado para o uso 
diário. 

Modo de Usar: Aplique nos cabelos úmidos e massageie suavemente. 
Deixe o produto agir por pelo menos 1 minuto antes de enxaguar. Repita 
a aplicação..
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O1435 - SABONETE LÍQUIDO INTIMO - LEANDRO - 210G

Sabonete líquido para a higiene íntima masculina que proporciona uma 
deliciosa sensação de bem-estar. Sua formulação contém uma combi-
nação de agentes calmantes e refrescantes que, juntamente com Ácido 
Lático, equilibra o pH da região íntima masculina.
Recomendando e testado por médicos especialistas. Uso diário Fragrân-
cia Leandro.

Modo de Usar: Aplique nos órgãos genitais externos, massageando até 
a formação de espuma. Enxágue em seguida.
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LINHA INFANTO-JUVENIL

113 - DEO COLÔNIA MISS BLISS BY ZAZA, 100ML

Cheirinho de Maçã Verde e Calêndula, combinado às notas vibrantes 
de Orquídea Vermelha e Baunilha.

126 - DEO COLÔNIA KOMBAT BY CAE, 100ML

Notas verdes, Pimenta, Gengibre, Musk e Âmbar.

127 - DEO COLÔNIA XPLORADOR BY KAIKE, 100ML

Combina notas de Mandarina, Noz Moscada, Musgo de Carvalho e 
Patchouli.

114 - DEO COLÔNIA PLAY BY PLAY BY THEO, 100ML

Bergamota, Gerânio, Lavanda e Musk.
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128 - DEO COLÔNIA FLOR DE MENINA BY BELA, 100ML

Notas de Ameixa e Amora combinadas com Apricot e Baunilha

130 - ÁGUA DE COLÔNIA FUUF BY TAJ, 100ML

Bergamota, Mandarina, Lima, Gardênia, Lavanda, Rosa, Sândalo, Musk 
e Acorde Doce.

129 - ÁGUA DE COLÔNIA AMORE MIO BY NINA, 100ML

Verbena, Neroli, Iris e Musk.
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A Água Perfumada Overdose Sensual foi desenvolvida especialmente para 
a mulher que quer ser notada. Sua fragrância pertence a família Olfativa 
Oriental Floral, que está presente na maioria dos lançamentos mundiais da 
perfumaria fina. É também preferência do mercado brasileiro. Suas notas de 
saída de Laranja Brasil, Bergamota e Pêssego harmonizam sobre um corpo 
de Flor de Laranjeira, Jasmim e Rosa, e ganham sensualidade com as notas 
de fundo de Sândalo, Chocolate e Baunilha.

É uma fragrância que hipnotiza pela indescritível sensualidade que aflora. 

Energia no corpo e na alma. A Água Perfumada Overdose de Energia foi 
especialmente desenvolvida para ativar boas vibrações e intensificar a alegria 
de viver, enchendo o dia de energia. Sua fragrância Citrus Spicy tem o poder 
de irradiar sensações de brilho e poder. O lado cítrico traz energia extra e o 
spicy (ou pimenta) um toque forte, vibrante, intenso. Suas notas de saída de 
Gengibre, Laranja Brasil e Limão Siciliano contrastam com as notas de corpo 
de flores de Gerânio, de Lavandin Grosso e de Frésia enriquecidas por notas 
de fundo de Patchouli, Sândalo e Musk.

Ativa as boas vibrações e intensifica a alegria. Uso Unissex.

Uma verdadeira Overdose de amor! O Kit Overdose de Amor adiciona 
paixão e fantasia nas massagens, fazendo do contato pele com pele uma 
extraordinária descoberta de novas dimensões do prazer.

Contém:
1126 - Gel de Massagem Fire - 60 g
Proporciona uma sensação de calor e sensualidade. Com delicioso aroma de 
cereja, deixa a pele delicadamente perfumada.
1125 - Gel de Massagem Ice - 60 g

Proporciona uma prazerosa e surpreendente sensação gelada, com aroma 
refrescante de menta.

Overdose de sentimentos, um verdadeiro exagero de estímulos. O ápice do entusiasmo 
e do prazer de seduzir.

CONCEITO DA LINHA:

1127 - KIT OVERDOSE DE AMOR  - OVERDOSE

305 - ÁGUA PERFUMADA OVERDOSE SENSUAL - OVER-
DOSE - 210ML

306 - ÁGUA PERFUMADA OVERDOSE DE ENERGIA - 
OVERDOSE - 210ML

LINHA OVERDOSE
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303 - DEO COLÔNIA OVERDOSE WOMAN - OVERDOSE 
- 50ML

304 - DEO COLÔNIA OVERDOSE MAN - OVERDOSE - 
50ML

Fragrância com notas femininas de Flor de Baunilha, Pera e o toque 
exótico do Musk. Irresistível e marcante para momentos de intensa 
sedução e para conquistar novos olhares.

Fragrância com refrescantes notas cítricas de saída, combinadas ao 
toque amadeirado do Musk e do Sândalo. Inesquecível, intensa e mar-
cante, deixa os homens muito mais atraentes e desperta novos desejos 
nas mulheres.

383 - DEO COLÔNIA OVERDOSE GREY - OVERDOSE - 
100ML

Limão, Bergamota, Noz-Moscada, Pau Rosa, Cedro e Patchouli com-
põem esta fragrância original e elegante, repleta de personalidade.

384 - DEO COLÔNIA OVERDOSE RED - OVERDOSE - 
100 ML

Notas provocativas de Café, Groselha, Amora, Framboesa, Flor de 
Laranjeira e Baunilha inflamam os sentidos, evocando memórias pro-
fundas de puro desejo.

1128 - GEL ADSTRINGENTE DE MASSAGEM OVERDOSE 
DE SENSAÇÃO - OVERDOSE - 20G

Sentir-se sempre desejada é o sonho de toda mulher. Overdose de Sen-
sação é um gel adstringente com extratos de Romã, Frutas Vermelhas e 
Barbatimão, que proporciona muito mais prazer nos momentos íntimos. 
Aumenta a autoconfiança da mulher, deixando a relação mais divertida 
e romântica.

Modo de Usar: Para melhores resultados, aplique suavemente o gel com 
suaves movimentos na região íntima feminina. Aguarde 20 minutos para 
obter melhor absorção do produto.
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109 - DEO COLÔNIA VIP FOR HER  - OVERDOSE - 90 ML

Mandarina, Frutas Vermelhas Silvestres, Jasmim, Peônia, Manga, 
Damasco, Baunilha e Sândalo.

111 - DEO COLÔNIA VIP FOR HIM  - OVERDOSE - 90 ML

Casca de Maçã, Laranja, Café, Pimenta Preta, Gengibre, Âmbar e Tabaco. 

1134 - ÓLEO DE MASSAGEM CORPORAL JATO SECO  

Óleo de massagem em aerossol, com fragrância extremamente sensual. 
Perfeito para ampliar as sensações de prazer nos momentos íntimos a 
dois.  Com a mesma fragrância Overdose Sensual.

Ativos
Silicones - espalham facilmente e formam uma película fina de toque seco 
que lubrifica a pele.

Modo de Usar:
Aplique a quantidade desejada a uma distância de 15cm da pele, mas-
sageando suavemente.
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LINHA IOS

On Focus é uma bebida energética à base de 17 ingredientes crus naturais, repletos de vitaminais e minerais, 
associados ao colágeno hidrolisado. Ele colabora para elevar os níveis de energia e melhorar o desempenho 
das funções cognitivas de concentração, memória e raciocínio lógico, além de ajudar a normalizar as defesas 
essenciais do organismo, com efeito regenerativo em ossos e articulações e protetor contra os danos causados 
por ROS (espécies reativas de oxigênio). Não contém conservantes e nem gordura.

Ativos:
Couve - fonte natural de magnésio, fundamental para a formação e o bom funcionamento dos nossos neurotrans-
missores, os quais são responsáveis por manter o bom humor.

Gengibre - melhora a absorção e assimilação dos nutrientes essenciais, limpa as vias de microcirculação do or-
ganismo. Ativa a secreção da bílis, melhorando notavelmente as funções do fígado. A ação antioxidante ajuda 
a manter todas as células do organismo saudáveis e jovens. Remove as impurezas do organismo, permitindo a 
eliminação das toxinas.

Agrião - fonte de vitaminas A, E, C e B3, cobre, cálcio, fósforo, magnésio e iodo. Poderoso antioxidante natural, 
ajuda na regenaração celular e combate a letargia. Tem ação diurética, laxativa e desintoxicante.

Salsão - rico em vitaminas K e C, magnésio, apigenina e luteolina. Promove um verdadeiro detox no corpo, com 

proteção contra inflamações que causam déficits de memória, problemas de sono e perda de apetite.

925 - ON FOCUS - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDAS SABOR LIMÃO - IOS - 200G

Para acompanhar o ritmo acelerado da modernidade, nos tornamos multitarefas em 
nossa rotina diária, ganhamos tempo, mas acabamos perdendo qualidade de vida.
Despertamos cedo para enfrentar pequenas adversidades, que ao fim do dia nos levam 
à exaustão: trânsito, informação por todos os lados, tarefas cotidianas que exigem con-
centração e esforço, além dos afazeres domésticos. Para conseguir realizar mais coisas 
encaixamos refeições às pressas, tentamos fazer alguma atividade física ou estudo, 
buscamos manter contato com os amigos, ficamos acordados até tarde da noite e 
dormimos pouco. Ainda temos contra nós a radiação solar, a poluição, o barulho e as 
doenças.

Todo esse excesso gera pessoas emocionalmente e fisicamente intoxicadas. Sintomas 
como cansaço, fraqueza, falta de concentração, falha de memória, insônia ou excesso 
de sono, depressão, desmotivação, estresse, ansiedade, agitação extrema e baixa imu-
nidade aparecem, dificultando as tomadas de decisões e as tarefas do dia a dia.

Para normalizar o ritmo vital, equilibrando atividade cerebral e corpo, temos produtos 
que buscam a solução para normalizar e fortalecer a saúde mental e física, trazendo 
mais qualidade de vida, tudo isso também é capaz de influenciar diretamente na beleza 
e na saúde de todos os tecidos do corpo, revigorando a aparência da pele, cabelos e 
unhas. 

CONCEITO DA LINHA:
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Chá Verde - ingrediente rico em catequinas, cafeína e taninos. As catequinas pos-
suem ação neuroprotetora, diminuem os danos neurológicos e a perda de memória 
associada. A cafeína e os taninos estimulam e melhoram a agilidade mental. O chá 
verde também reforça a imunidade e combate o estresse oxidativo.

Maçã - fruto fonte de pectinas e minerais essenciais como ferro e fósforo, protege 
todas as células do corpo contra agressores externos que causam doenças e 
envelhecimento precoce, beneficia o cérebro e o sistema nervoso.

Limão - fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina P, além de minerais 
como o potássio, magnésio, cálcio, fósforo, sódio e ferro, o limão é um poderoso 
antibiótico natural, depurativo e antibacteriano. Ajuda a desintoxicar o fígado. Sua 
casca concentra tangeretina, um fitonutrientes que é eficaz contra transtornos do 
cérebro e do sistema nervoso.

Abacaxi - fruto rico em vitamina C, betacaroteno, vitaminas do complexo B e min-
erais como cálcio, manganês, potássio e ferro. Melhora o funcionamento intestinal, 
aumenta a imunidade, purifica o sangue, é diurético e ajuda a digestão.

Uva - ingrediente fonte de taninos e resveratrol, enzima conhecida pelo seu alto 
poder antioxidante e por sua atividade neuroprotetora, que ameniza o processo 
degenerativo cerebral e aumenta a saúde mental.

Acerola - fornece vitamina C biodisponível, que tem forte ação antioxidante. Age 
nutrindo as células e protegendo-as dos danos causados pelos ROS.
Yerba Mate - fonte natural de cafeína, taninos e flavonóides antioxidantes. Ativa o 
sistema de alerta, estimulado as atividades física e mental, atuando beneficamente 
sobre nervos e músculos, eliminando a fadiga mental e corporal. Desintoxica o 
organismo.

Gérmen de Trigo - fonte de vitaminas do complexo B, fósforo, zinco, ferro, 
selênio e potássio. Melhora o funcionamento do sistema nervoso e atua como um 
poderoso antioxidante, auxiliando na hidratação das células do corpo. Também 
fortalece o sistema imunológico, além de melhorar a digestão e o funcionamento 
dos intestinos, ajudando o organismo a eliminar as toxinas.

Levedo de Cerveja - vitamina B vegana, evita o desgaste e cansaço mental, e 
desintoxica o organismo.

Beterraba - rica em vitamina A, C, ácido fólico e complexo B, possui ação anti-
oxidante e atuação benéfica sobre o sistema imunológico. A Beterraba também 
é rica em nitrato, um elemento que, quando entra em contato com o organismo, 
transforma-se em óxido nítrico, que melhora a absorção dos nutrientes dos múscu-
los, gerando mais energia, aumentando a resistência física. O óxido nítrico também 
faz com que o corpo elimine as toxinas com mais facilidade.

Bocaiuva - ingrediente rico em zinco, fibras, carotenóides e tocoferóis. Tem po-
tente ação antioxidante, que inibe o efeito dos ROS no organismo, protegendo as 
células do corpo.

Romã - fonte de vitamina C, complexo B e antioxidantes, melhora o sistema imu-
nológico e protege o fígado e os rins contra toxinas. As vitaminas do complexo 
B são fundamentais para manutenção da saúde mental e emocional, além do 
metabolismo energético.

Guaraná em pó - com alto teor de cafeína, catequinas e taninos, combate o 
cansaço físico e mental com forte ação antioxidante. Estimula a liberação de do-

Off Stress é uma bebida relaxante à base de seis ingredientes crus naturais, repletos 
de vitaminas e minerais, associados ao colágeno hidrolisado. Atua restabelecendo 
o equilíbrio das funções cerebrais relacionadas à qualidade do sono, à tranquilidade 
e ao bom funcionamento do sistema nervoso, reduzindo os níveis de ansiedade, 
irritação e estresse, além de inibir os processos oxidativos que danificam o DNA das 
células e regenerar as estruturas de colágeno, presentes em todo o corpo humano. 
Não contém conservantes e nem gordura.

Ativos:
Blueberry - com antocianinas, vitamina C , complexo B, vitamina E , vitamina A , 
cobre, selênio , zinco e ferro, o blueberry diminui o estresse oxidativo e ajuda na 
recuperação muscular.

Melissa - rica em óleos essenciais, taninos e flavonoides, combate a insônia, reduz o 
estresse e a ansiedade, e ainda melhora a qualidade do sono.

Anis Estrelado - promove efeito calmante e sedativo que é útil para aliviar a tensão 
mental e física.

Hibiscus - rico em antocianinas, ajuda a diminuir o estresse e tem efeito calmante.

Alecrim - Relaxa os nervos e acalmar os músculos, ajuda a lidar com situações de 
stress. Muito indicado para situações de estafa mental.

Água de Coco - com alto teor de potássio, a água de coco colabora para reduzir o 
estresse e ajuda a repor nutrientes do organismo.

Colágeno Hidrolisado - considerado a proteína funcional mais importante do corpo 
humano, promove a estrutura, manutenção e reconstrução dos tecidos e ossos do 
organismo.

Modo de Usar: Adicione uma colher de sopa (10g) em 100 ml de água fria, agite 
e beba em seguida. Se preferir, utilize liquidificador ou agitador manual para uma 
mistura mais homogênea. Sugestão de uso: Beba de uma a duas doses no período 
da noite ou sempre que desejar relaxar.

926 - OFF STRESS - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDAS SABOR 
MAÇÃ - IOS - 200G

pamina e adre-nalina na circulação sanguínea, fornecendo maior energia e vigor.

Colágeno Hidrolisado - considerado a proteína funcional mais importante do corpo 
humano, promove a estrutura, manutenção e reconstrução dos tecidos e ossos do 
organismo.

Modo de Usar: Adicione uma colher de sopa (10g) em 100 ml de água fria, agite 
e beba em seguida. Se preferir, utilize liquidificador ou agitador manual para uma 
mistura mais homogênea. Sugestão de uso: beba de uma a duas doses no período 
do dia ou sempre que desejar obter mais energia e concentração.
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É comum que busquemos soluções para mantermos a aparência e o organ-
ismo sempre jovens e bonitos, afinal a juventude é atraente, é sexy, é divertida 
e é saudável, e todos nós desejamos nos manter vistosos e com o corpo forte 
para superarmos os desafios da vida.

Maxxi 30 é um composto nutricional perfeito para complementar o cuidado 
diário de beleza, pois seus ativos atuam melhorando a capacidade do or-
ganismo em absorver os nutrientes quando ingeridos, o que se reflete dire-
tamente na aparência da pele, cabelos e unhas. Além disso, também atuam 
reestruturando as fibras de colágeno e elastina, garantindo mais firmeza, força 
e flexibilidade para pele, unhas e cabelos; auxiliam na retenção da umidade, 
deixando a pele mais hidratada e densa; têm ação antioxidante que bloqueia 
os efeitos dos radicais livres; fornece os nutrientes essenciais à renovação e 
crescimento das células, reduzindo a aparência das linhas finas e das rugas.
A grande novidade é que a fórmula deste complexo vitamínico mineral ficou 
ainda melhor: Maxxi 30 agora é +!

Além do colágeno marinho, vitamina C, vitamina E e Zinco, que você já 
conhece e confia, Maxxi 30+ foi complementado com biotina, silício e ami-
noácidos.

A biotina juntamente com aminoácidos, vitaminas C e E, auxiliam o corpo a 
produzir queratina e outras proteínas importantes para o desenvolvimento de 
unhas fortes. Ela também pode prevenir a progressão da calvície e restaurar 
o cabelo, apenas nas condições em que seu déficit seja a causa básica do 
problema.

O silício associado ao colágeno hidrolisado e a alguns aminoácidos é benéfico 
ao desenvolvimento de proteínas fibrosas, contribuindo para a elasticidade e 
reparação dos cabelos e das unhas.

Os aminoácidos são as matérias-primas para a construção dos cabelos. Uma 
alimentação equilibrada com esses elementos ajuda na boa saúde dos fios.

Conceito:
Sinergia entre beleza e saúde – a aparência reflete a saúde do organismo.

Ativos:
Peptídeos de Colágeno Marinho -  Proteína que atua na constituição, for-
talecimento e união dos tecidos. É o que forma a estrutura e resistência da 
pele, tornando-a firme e elástica. Previne a formação de rugas, atenua estrias, 
promove o fortalecimento das unhas e o crescimento capilar.

Vitamina C − Protege o organismo da ação oxidativa dos radicais livres for-
mados pela luz solar e produtos químicos, contribuindo no tratamento dos 
danos sobre a pele e no combate ao processo de envelhecimento.

Vitamina E − Ajuda no bom funcionamento do sistema imunológico. Protege 
a membrana plasmática das células e o organismo da ação lipo-oxidativa. 
Colabora na prevenção aos danos celulares, por inibir a formação de radicais 
livres.

954 - COMPLEXO VITAMÍNICO MINERAL EM CÁPSULAS - 
MAXXI 30+ - IOS

Para manter a pele saudável, o organismo precisa estar bem-nutrido, principal-
mente de forma a combater os distúrbios que se tem maior propensão.
Couro cabeludo e pele oleosa, cravos e acne são problemas que incomodam até 
mesmo as pessoas menos vaidosas. A genética, a alimentação, o calor e a umi-
dade são capazes de influenciar diretamente a produção sebácea, tornando-a 
irregular e excessiva.

Para devolver a aparência saudável da pele e do couro cabeludo, combatendo 
os principais sintomas provocados pela hiperatividade das glândulas sebáceas, 
a Racco lança CAVI.SEC: suplemento vitamínico mineral em cápsulas com 
caviar integral, café verde, selênio, niacina e zinco. Estes ativos reequilibram 
a pele, normalizam a produção sebácea, evitando o acúmulo de oleosidade 
e a obstrução dos poros, eliminando o aspecto gorduroso sem prejudicar a 
hidratação. Também combatem os sinais de envelhecimento, revelando a vitali-
dade e a saúde da pele e dos cabelos.

Conceito:
Reequilíbrio dérmico e controle de oleosidade.

Ativos:
Niacina - também chamada de vitamina B3, aumenta a síntese de queratina, 
tem atividade clareadora e reforça a barreira da pele, aumentando a espes-
sura das camadas da epiderme e do estrato córneo. Melhora o metabolismo 
energético celular, impedindo os danos causados por raios UV, além de auxiliar 
na manutenção hídrica do tecido epitelial, equilibrando a produção de sebo. É 
tão efetiva quanto ao antibiótico clindamicina no combate à acne.

Selênio − contribui para a remoção de radicais livres oxidantes que podem 
causar lesões celulares cutâneas, protege contra o envelhecimento. Associado 
à vitamina E pode aliviar cicatrizes e reduzir a gravidade da acne resistente.

957 - SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL EM CÁPSULAS - 
CAVI.SEC - IOS 

Zinco − Possui benefícios cientificamente comprovados, é muito conhecido 
por neutralizar os radicais livres formados na pele, clareando manchas. Estim-
ula a multiplicação das células, favorecendo no crescimento e fortalecimento 
dos cabelos.

Biotina − Também conhecida como vitamina B7, ela é uma das vitaminas do 
complexo B. É necessária para o bom funcionamento das células do nosso corpo, 
gerando energia e produzindo ácidos que mantém a pele, as unhas e os cabelos em 
bom estado. Atua no metabolismo dos macronutrientes deixando a pele hidratada. 
Tem relação com a produção de queratina, proteína que compõe cabelos e unhas, 
favorecendo seu crescimento e fortalecimento.

Silício − Promove o fortalecimento e a remineralização de unhas, cartilagens e ossos; 
tem ação regeneradora e reestruturante da pele; é indispensável à síntese das fibras 
de colágeno e de elastina, conferindo força, elasticidade e flexibilidade principal-
mente à pele e cabelos. O silício também impede a toxicidade de alumínio.

Modo de Usar: Recomendação de ingestão diária: ingerir 01 cápsula ao dia com um 
copo de água ou conforme prescrição de médico ou nutricionista. Não exceder o 
consumo diário sugerido.
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924 -  FIBRA LIFE ALIMENTO EM PÓ A BASE DE FIBRAS - 
200G 

Aumentar a ingestão de fibras é uma ótima opção para ter mais saúde, bem-
estar e equilíbrio para o seu organismo. As fibras são um alimento com baixo 
teor de gordura e sódio, capazes de inibir de forma natural o apetite. Auxiliam 
nos processos do metabolismo e digestão e atuam como fonte indispensável 
de energia, favorecendo a absorção de vitaminas e minerais.

Existem dois tipos de fibras: as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Os tipos 
solúveis fazem com que você se sinta satisfeito, porque ao absorver água, elas 
aumentam de volume promovendo sensação de saciedade. Elas também di-
minuem a absorção de gorduras e açúcares, reduzindo os níveis de colesterol 
e glicose no sangue. As fibras insolúveis facilitam a digestão e, por não se dis-
solverem em água, aumentam o bolo fecal, estimulando o bom funcionamento 
intestinal.

Para oferecer o que há de mais atual, sempre preservando a alta qualidade e o 
compromisso com sua saúde e bem-estar, a Racco reformulou seu suplemento 
de fibra. O novo Fibralife traz todos os benefícios das fibras solúveis e insolúveis 
para sua dieta ficar ainda mais completa! De sabor neutro, pode ser ingerido 
somente com água ou leite, ou adicionado em diversos tipos de alimentos como 
sucos, shakes, salada de frutas, iogurtes, granolas, cereais matinais, sopas, entre 
outros. 

927 -  PROTENAN ALIMENTO EM PÓ A BASE DE PROTEÍNAS - 
200G 

As proteínas são substâncias carregadas de aminoácidos que auxiliam no cresci-
mento, manutenção e na reparação de tecidos e órgãos. Também atuam nas 
defesas do orga-nismo, na formação de enzimas e hormônios, têm função nutri-
cional e servem de veículo para outros elementos corporais. Ou seja, a ingestão 
de proteína é algo fundamental para a preservação da saúde. 

Ampliando o portfólio, a Racco apresenta Protenan: uma combinação de vegetais 
(ervilha, quinoa, amaranto, chia, linhaça e soja) que fornecem proteínas de exce-
lente perfil de digestibilidade e de baixo teor de sódio, perfeito para suplementar 
a dieta, sem adição de açúcares ou corantes artificiais.

Quando consumido de 30 a 40 minutos antes das refeições, auxilia na perda de 
peso, pois reduz o apetite. Além disso, é excelente para ser ingerido no pós-treino, 
pois oferta aminoácidos de forma concentrada que auxiliam no fortalecimento e 
na recuperação muscular.

Vitamina E − protege a membrana plasmática das células e o organismo da 
ação lipo-oxidativa. Colabora na prevenção aos danos celulares, por inibir a 
formação de radicais livres.

Zinco − neutraliza os radicais livres formados na pele, clareando manchas. O 
zinco controla a secreção sebácea, reduz a resposta inflamatória a bactérias e 
também a ativação de queratinócitos (que em excesso bloqueiam os poros).

Gelatina Marinha / Caviar Integral (Arttic Caviar™) − é uma rica fonte 100% 
natural de Vitamina D3, também fornece ômega 3 e 6 associados a fosfolipídios. 
Os ácidos graxos EPA e DHA apresentam propriedades anti-inflamatórias, aux-
iliando na prevenção e controle da acne. Ajuda a hidratar a pele de dentro para 
fora, prevenindo rugas e linhas de expressão, além de normalizar o processo de 
renovação celular.

Café Verde − rico em antioxidantes, o óleo de café verde age como um anti-in-
flamatório para peles doentes, sensíveis e irritadas. As substâncias encontradas 
no grão promovem ação bioprotetora sobre as células e reduzem os danos ce-
lulares fotoinduzidos. Ajudam a reduzir as reações inflamatórias, a vermelhidão 
e o desconforto da pele sensível, reativa e/ou fragilizada por procedimentos 
dermatológicos (peeling, laser) ou cirúrgicos (pré e pós-operatório) devido a 
sua potente ação descongestionante e antioxidante..

Modo de Usar: Recomendação de ingestão diária: ingerir 01 cápsula ao dia 
com um copo de água ou conforme prescrição de médico ou nutricionista. Não 
exceder o consumo diário sugerido.

Com apenas 8 kcal por porção, sem açúcares e sem gorduras totais, uma porção 
contribui com 16% das necessidades diárias de fibras. 
Atenção: ao consumir este produto a ingestão diária de água deve ser au-
mentada.

Ativos
Fibras insolúveis de trigo e de soja: combatem a prisão de ventre, auxiliando no 
bom funcionamento do intestino.

Fibras solúveis gomas acácia e guar: promovem saciedade, auxiliando no con-
trole e manutenção do peso, contribuem para a menor absorção de gorduras e 
açúcares pelo organismo, ajudando no controle da glicemia e do colesterol, além 
de favorecerem a absorção de vitaminas e minerais. 

Grãos moídos de linhaça: fonte de ácidos-graxos ômega 3, é considerada um 
alimento funcional por apresentar benefícios para o coração e intestino. Atua 
no emagrecimento reduzindo a liberação de glicose e o acúmulo de gordura no 
corpo. 

Grãos moídos de quinoa: Por ser rica em proteínas, a quinoa ajuda no forta-
lecimento muscular, principalmente para quem pratica atividades físicas. Suas 
quantidades significativas de ômega 3 e 6 são importantes aliados na prevenção 
de doenças cardiovasculares e redução do colesterol.

Grãos moídos de amaranto: o amaranto é um elemento rico em proteínas, fibras, 
cálcio, ferro, fósforo e magnésio que proporciona a saciedade. 

Grãos moídos de chia: Com alto teor de ácidos graxos poli-insaturados essen-
ciais, fornece ômega 3, proteínas e outros nutrientes. Favorece o emagrecimento 
e pode regular as taxas de colesterol sanguíneo, fortalecendo o sistema imu-
nológico. A chia também é considerada uma boa fonte proteica. 

Modo de usar
Adicione 1 colher de sopa rasa (5g) em 100ml de água ou suco, ou nas pre-
parações de sua preferência, misturando bem. Consuma de uma a cinco doses 
diariamente ou conforme orientação de médico e/ou nutricionista. 
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928-  COLLAGEN LIFE  - COLÁGENO HIDROLISADO EM PÓ - 
200G

Colágeno é uma proteína presente no organismo, capaz de formar fibras que 
dão sustentação às células da pele, cabelo, unhas, ossos e cartilagens, mantendo 
esses tecidos firmes e unidos.

O colágeno é sintetizado e renovado continuamente, a partir dos 30 anos o 
corpo começa a sofrer uma perda gradual e, consequentemente, acontece uma 
redução na elasticidade da pele, causando rugas e flacidez. No começo, a queda 
é de 1% ao ano e dos 50 em diante a produção do colágeno cai para 35%. É por 
esse motivo que a suplementação de colágeno é considerada importante a partir 
dos 30 anos e essencial depois dos 50.

O colágeno hidrolisado em pó passa por um processo no qual a molécula é 
quebrada para tornar mais fácil a absorção pelo organismo, além disso, diluído 
em bebidas ele preenche o estômago, promovendo sensação de saciedade e um 
menor consumo energético, o que contribui para o controle do peso. 

Uma pesquisa realizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto (FCFRP) da USP comprovou que o consumo do colágeno hidrolisado 
melhora a firmeza e a elasticidade da parte mais profunda da pele, reduzindo a 
flacidez. 

O colágeno puro é o ativo funcional causador dos benefícios esperados para 
unhas, cabelos, pele e articulações saudáveis.

Por isso, o novo Collagen Life, agora sem sabor, é ideal para ser adicionado na 
água, no suco, na sopa, no shake, no leite ou no iogurte, atua estimulando a 
produção e ajuda o corpo a repor colágeno.  

CONCEITO:
Pele do rosto e de todo o corpo firme e sempre jovem.

953 -  CÁPSULAS DE ÓLEO DE PEIXE - ÔMEGA 3 - 
30 CÁPSULAS

O consumo de gordura é essencial para produzir energia para o corpo humano, 
porém, para manter o organismo saudável, devemos ficar atentos.

O ômega 3 é encontrado principalmente na gordura de animais marinhos, em es-
pecial nos peixes de água fria como salmão e sardinha. Conhecido por sua ação 
anti-inflamatória e suas propriedades protetoras do coração, cérebro e sistema 
nervoso, o ômega 3 é uma gordura poli-insaturada, composta por ácidos graxos 
EPA e DHA, muito importante para a manutenção da saúde.

Todas as células do nosso corpo são cobertas por uma membrana constituída 
de lipídeos, formados a partir do tipo de gordura que ingerimos. As membranas 
celulares ficam rígidas quando estão repletas de gordura saturada, o que torna 
a fluidez deficiente, dificultando a entrada e saída de água e nutrientes vitais. 
Quando as membranas estão formadas pelos ácidos graxos ômega 3 as paredes 
ficam muito mais maleáveis, e a fluidez ajuda na funcionalidade das células.
Além disso, os ácidos graxos são antioxidantes e auxiliares na redução e controle 
dos níveis de colesterol no sangue.

Nem sempre conseguimos manter uma alimentação adequada, pobre em gor-
dura saturada e rica em poli-insaturadas, para atingirmos os níveis de ômega 3 
necessários para proteger nossas células. Por isso, a Racco apresenta um suple-
mento alimentar à base de óleo de peixe concentrado contendo ativos de ácidos 
graxos ômega 3, que traz tripla proteção para sua saúde: as cápsulas de óleo de 
peixe Ômega 3.

CONCEITO:
Tripla proteção para sua saúde.

Com sabor ultrassuave de Baunilha, pode ser consumido na forma de bebida ou 
adicionado em diversos preparos doces e salgados, como saladas, bolos, cook-
ies, pães, sopas, iogurtes, sucos e vitaminas, combinado com frutas ou também 
para ser usado como alternativa ao leite nos preparos dos shakes FIT LIFE. .

Ativos
Proteínas vegetais da ervilha, quinoa, amaranto, chia, linhaça e soja: for-
necem um bom perfil de aminoácidos, alto teor proteico, baixa quantidade de 
gordura, além de possuir baixo índice glicêmico e baixo teor de sódio

Modo de usar
Adicione uma colher de sopa rasa (5g) em 100mL de água ou suco, ou nas 
preparações de sua preferência, misturando bem antes da ingestão. Consuma 
de uma a cinco doses diariamente ou conforme orientação de médico e / ou 
nutricionista. Ao consumir este produto a ingestão diária de água deve ser au-
mentada.

Como alternativa ao uso de leite nos shakes FIT LIFE, dilua três colheres de sopa 
cheias (30g) em aproximadamente 300mL de água fria ou gelada e agite até 

total homogeneização.

ATIVOS:
Peptídeos bioativos de colágeno – obtidos a partir de uma quebra enzimática 
patenteada e superexclusiva, superior à hidrolização comum utilizada nos produ-
tos à base de colágenos convencionais. A quebra da molécula utilizada pela 
Racco libera minúsculos fragmentos de colágeno (peptídeos) potencializando 
muito a absorção pelo intestino e o desempenho no organismo. 

A ação do colágeno envolvido na formação e sustentação de fibras elásticas 
dérmicas se torna extremamente potente, ocasionando assim a diminuição da 
flacidez e melhorando a hidratação e suavidade da pele, bem como a aparência 
no geral.

Modo de Usar
Adicione uma colher de sobremesa (5g) em 100 ml de água ou suco, ou nas 
preparações de sua preferência, misturando bem antes do consumo. Consuma 
no mínimo uma dose diariamente ou conforme orientação de médico e ou nutri-
cionista.
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LINHA LIFE ALIMENTOS
CONCEITO DA LINHA:

O bem-estar geral depende do bom funcionamento do seu organismo. Uma alimentação correta e exercícios 
físicos ajudam a manter o corpo equilibrado e a mente sã e permitem melhorar a qualidade de vida em todas as 
idades.

Sua felicidade só depende de você, comece pelo seu corpo: tenha uma alimentação saudável, durma bem, pra-
tique uma atividade física e sorria muito!

Dentro da Divisão de Alimentos, a maior preocupação da Racco é com a qualidade. São produtos fabricados de 
acordo com rigorosas especificações nutricionais, fontes de fibras, vitaminas e sais minerais, que ajudam a regular 
o funcionamento do intestino, prover saúde e bem-estar no dia a dia.

LINHA LIFE RACCO
A Linha Life é um completo programa de qualidade de vida para você.

Com shakes e pós para preparo de bebidas refrescantes e também para redução de peso, a linha Life contribui 
também para a redução das taxas de colesterol, proporciona regulagem das funções intestinais e é forte aliada na 
eliminação do acúmulo de toxinas que podem causar doenças graves. 

IMPORTÂNCIA DAS FIBRAS
Durante os últimos 40 anos, a ciência da nutrição começou a ver nas fibras ingredientes importantes para a saúde 
humana, particularmente nos fatores fisiológicos do aparelho digestivo e na prevenção de doenças crônicas, 
funcionais e degenerativas.

A pergunta é: por que consumimos tão poucas fibras? A carência de fibras na dieta humana deve-se ao processo 
de refinamento que acaba removendo substâncias fibrosas naturais presente nos alimentos.
Um conhecido efeito das fibras solúveis é sua capacidade de absorver várias vezes seu peso em água que dá 
sensação de saciedade, causando um maior volume do bolo intestinal para facilitar a excreção e reduzir a consti-
pação. 

Outro efeito conhecido das fibras é sua capacidade de reduzir o colesterol e os triglicerídeos do sangue.

A Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos e a Associação Americana de Nutrição indica que a ingestão 
diária recomendada de fibras para pessoas adultas saudáveis seria de 25g a 35g. No Brasil, a Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária indica que a quantidade de ingestão diária de fibras deve ser de 25g.

Ativos
Óleo de peixe concentrado: rico em ácidos graxos ômega 3, auxilia na manuten-
ção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado a uma alimen-
tação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Ajuda no controle do colesterol 
e a prevenir doenças cardiovasculares, além de contribuir para a melhora da 
cognição, como memória e aprendizado. Também protege a visão, prevenindo a 
degeneração macular.

Vitamina E: antioxidante que previne os danos celulares, por inibir a formação 
de radicais livres.

Modo de usar
Ingerir uma cápsula uma vez ao dia ou a critério médico/nutricionista.

952 -  COEZIMA Q10 - 30 CÁPSULAS
 
A coenzima Q10 é uma provitamina lipossolúvel naturalmente encontrada nos 
alimentos como a carne vermelha, peixes, cereais, brócolis e espinafre, essencial 
para a transformação e o fornecimento de energia para cada célula viva do or-
ganismo.

Além disso, a Coenzima Q10 apresenta propriedades antioxidantes com potencial 
para a prevenção de doenças coronárias, neurodegenerativas e neuromuscu-
lares, pois combate os danos oxidativos dos radicais livres ao DNA das células.

Uma pesquisa sobre Coenzima Q10, iniciada em 1957, descobriu que no sangue 
dos cardiopatas há 25% menos CoQ10 do que nos indivíduos sadios.

Após 35 anos de idade, nosso organismo começa a perder a sua capacidade 
de sintetizar CoQ10 de alimentos e desenvolve a sua deficiência. A falta desta 
coenzima pode causar danos no cérebro e em outros órgãos.

Para suprir esta carência e blindar seu organismo, a Racco disponibiliza as cáp-
sulas de Coenzima Q10

CONCEITO:
Organismo blindado com CoQ10.

Ativos:
CoQ10: Fortalece o sistema imunológico, com potente ação antioxidante. Ajuda 
no bom funcionamento das células e a gerar energia para alimentá-las. Aumenta 
a absorção de oxigênio pelas células do músculo do coração. Previne as lesões 
oxidativas dos radicais livres e protege as mitocôndrias, evitando doenças de-
generativas do cérebro

Modo de Usar:
Ingerir duas cápsula uma vez ao dia ou a critério médico/nutricionista.
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915, 917 E 919 - FIBRA LIFE FRESH - LIFE - 200G

Misturas em pó para o preparo de sucos. São ricas em fibras solúveis e con-
têm uma substância chamada inulina que alimenta a flora intestinal benéfica, 
aquelas bactérias que são necessárias ao processo de digestão e absorção 
de nutrientes.

Ideal para ser consumido gelado, tem como finalidade proporcionar um 
aumento na ingestão diária de fibras solúveis.

Nos sabores Limão, Guaraná com Açaí, e Laranja.

934 - DOCE DE LEITE ARGENTINO - 480G
935 - FIT LIFE BLUEBERRY E FRAMBOESA - 480G 
936 - LEITE CONDENSADO - 480G
937 - FRAPÊ DE COCO - 480G
938 - TORTA DE FRUTAS - 480G
939 - MOUSSE DE CHOCOLATE - 480G
971 - COOKIES & CREAM - 480G

Os shakes agora estão ainda mais deliciosos, com fórmulas especiais para o 
controle de peso com whey protein e linhaça dourada.

-Mais cremosos
-Fontes de fibras
-Fontes de ômega 3
-Sem adição de açúcares*
-Baixo teor de gorduras saturadas e de gorduras totais**

Para substituir até 2 refeições diárias: basta acrescentar leite desnatado, 
bater e beber!

*Contém açúcares próprios dos ingredientes.
**Este não é um alimento baixo em valor energético.

Para manter o peso, substitua uma das três refeições principais, 
diariamente. 
Para diminuir o peso, substitua duas das três refeições principais, 
diariamente. 
Para aumentar o peso, adicione até dois shakes ao cardápio diário.

Fit Life também pode ser uma excelente opção de refeição rápida, em oc-
asiões em que não há tempo para o preparo de uma refeição regular. 

Modo de Usar: Adicione 30g (três colheres de sopa) em 300 ml de leite 
desnatado ou de água. Para obter uma consistência mais cremosa, bata no 
liquidificador ou no misturador manual. Se quiser utilize até duas gotas do 
adoçante de sua preferência.  Substitui até duas refeições diárias.

Ativos:
Whey Protein - suas proteínas de alto valor biológico contribuem para a 
reparação muscular: com a ajuda da proteína do Whey Protein a fibra muscu-
lar é reparada e fica maior e mais forte. Contém aminoácidos como: leucina, 
isoleucina e valina (BCAA), arginina e glutamina (conhecida por melhorar a 
imunidade).

Vitaminas:
Vitamina A - Fortalecimento de dentes, unhas e cabelos.
Vitamina D - Fixação de cálcio.
Vitamina C - Antioxidante, ajuda a neutralizar os radicais livres e absorver o 
ferro. 
Vitamina E - Antioxidante, ajuda a neutralizar os radicais livres e favorece o 
metabolismo muscular. 
Vitamina B1 - Importante para o bom funcionamento do sistema nervoso, dos 
músculos e do coração. 
Vitamina B2 - Favorece o metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas e 
é importante para a saúde dos olhos, pele, boca e cabelos. 
Niacina - Desempenha importante papel no metabolismo energético celular 
e na reparação do DNA. 
Vitamina B6 - Favorece a respiração das células e ajuda no metabolismo das 
proteínas. 
Ácido fólico - Atua na formação dos glóbulos vermelhos, é efetivo no 
tratamento de certas anemias e é um componente indispensável para uma 
gravidez saudável. 
Vitamina B12 - Participa do metabolismo dos aminoácidos e dos ácidos nu-
cleicos; possui uma função indispensável na formação do sangue. Necessária 
para uma boa manutenção do sistema nervoso. 
Biotina - Funciona no metabolismo das proteínas e dos carboidratos. Ela age 
diretamente na formação da pele e indiretamente na utilização dos hidratos 
de carbono (açúcares e amido) e das proteínas. 
Ácido pantotênico - Ajuda a controlar a capacidade de resposta do corpo ao 
stress e no metabolismo das proteínas, gorduras e açúcares.

Minerais: 
Cálcio - Atua na formação de tecidos, ossos e dentes, age na coagulação 
do sangue, na oxigenação dos tecidos e mantém o equilíbrio de ferro no 
organismo. 
Sódio - Atua na coagulação sanguínea, importante para a correta função dos                 
neurônios e batimento cardíaco e de diversas células. Tem papel importante 
no equilíbrio hídrico corporal.
Ferro - Indispensável na formação do sangue, atua como veiculador do ox-
igênio para todo o organismo.
Magnésio - Atua na formação dos tecidos, ossos e dentes, participa do me-
tabolismo dos carboidratos. 
Zinco - Ele forma o centro ativo de várias enzimas antioxidantes, além de 
sintetizar o colágeno e demais proteínas. 
Iodo - Faz funcionar a glândula tireoide e permite que os músculos arma-
zenem oxigênio. 
Fósforo - Atua na formação de ossos e dentes, indispensável para os sistemas 
nervoso e muscular, junto com a Vitamina D e Cálcio combate o raquitismo. 

Proteínas - ajudam na formação dos músculos, pele ou cabelo.

Fibras Solúveis e Insolúveis - (linhaça dourada, soja, trigo, acácia): as fibras 
são conhecidas por aumentar a tolerância à glicose, limpar e desintoxicar o 
organismo facilitando a absorção dos nutrientes, elevar a sensação de sa-
ciedade, regularizar as funções do intestino e facilitar a digestão. Além disso, 
esse mix fornece quantidades adequadas de Ômega 3, cujo os benefícios 
mais reconhecidos são a proteção da saúde cardiovascular e cerebral.

Lipídeos - fornecem energia, ácidos graxos essenciais (Ácido Alfalinolênico - 
Ômega 3) e vitaminas lipossolúveis, que fortalecem o sistema imunológico e 
contribuem para manter o organismo saudável.
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950 -  ALOE LIFE SABOR LARANJA - LIFE - 500ML

Suplemento de vitamina C com sabor de Aloe Vera e Laranja. Restabelece a 
imunidade e protege o organismo. É saudável, refrescante e livre de ingredientes 
artificiais. O Aloe Vera é uma planta conhecida mundialmente por seus poderes 
curativos. Excelente para ajudar no restabelecimento e proteção do organismo.

Modo de Usar: Dilua uma parte do concentrado Aloe Life em 20 partes de água 
potável. Após aberto consumir em 30 dias e conservar em geladeira.

961 -  PÓ PARA SOPA CREMOSA INSTANTÂNEA SABOR 
MANDIOQUINHA E ALHO PORÓ GOURMET LIFE - 480G

A Racco trouxe de volta Gourmet Life, a sopa saudável de preparo instantâneo. 
Com nova fórmula cremosa e sabor de mandioquinha e alho-poró, sem corantes 
artificiais, nem conservantes, substitui até duas refeições diárias nas dietas para a 
redução, manutenção ou ganho de peso. 

Gourmet Life é a única sopa substituta de refeição, com ingredientes diferen-
ciados e nobres, considerados superalimentos como a linhaça, o alho-poró e a 
salsa. Misturada com leite desnatado, alcança todos os valores que suprem as 
necessidades nutricionais de um adulto, é a escolha perfeita para aqueles dias 
mais corridos! A sopa também pode ser consumida como lanche, a qualquer 
momento:

Para manter o peso, substitua uma das três refeições principais, diariamente.
Para diminuir o peso, substitua duas das três refeições principais, diariamente.
Para aumentar o peso, adicione até duas sopas ao cardápio diário.

Ativos
Linhaça dourada: uma excelente fonte de ômega 6 e ômega 3, dois tipos de 
ácidos graxos que atuam aumentando a queima de gordura, facilitando a perda 
de peso. A linhaça também é rica em fibras que retardam a digestão e promovem 
a sensação de saciedade.

Óleo de coco:  fornece ácidos graxos essenciais e triglicerídeos de cadeia média 
que facilitam a queima da gordura corporal. 

Mandioquinha: com altos níveis de vitamina C, B, K e E, fornece fibras solúveis e 
insolúveis que ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue. 

Alho-poró: possui baixo teor de gordura, é um vegetal rico em ácido fólico, vi-
taminas A, C e do complexo B, minerais essenciais como magnésio, zinco, cálcio, 
potássio, ferro e fósforo. 

Salsa: apresenta uma propriedade diurética, ajuda na digestão dos alimentos e 
tem propriedades desintoxicantes.

Fibras prebióticas: auxiliam na sensação de saciedade, são reguladoras do 
funcionamento intestinal e melhoram a absorção dos micronutrientes. 

Modo de usar
Adicione 30g (3 colheres de sopa) de SOPA GOURMET LIFE em 300ml de leite 
desnatado aquecido, mas não fervente, e misture bem até completa dissolução. 
Você pode utilizar uma tigela, um prato fundo ou um agitador manual para o 
preparo.

Sugestão de uso: substituir até duas refeições da dieta diária.

958 - SLIM LIFE - LIFE - 60 CÁPSULAS

Todo ano o Ministério da Saúde compartilha números assustadores a respeito 
da taxa de obesidade no país. Em um dos últimos levantamentos, foi divulgado 
que estes números bateram um recorde histórico no País. Na pesquisa, temos 
que cerca de 16% da população, próximo de 30 milhões de pessoas, estão acima 
do peso. Percentuais extremamente relevantes e que precisam ser analisados 
com atenção. E não tem jeito, as consequências do sobrepeso são refletidas 
diretamente na saúde. Os problemas são inúmeros como: apnéia do sono, im-
potência, artrite, artrose, varizes e estrias, insuficiência cardíaca, neoplasias e a má 
circulação com consequente surgimento da temida celulite.

Para combater estes sintomas é preciso levar uma vida equilibrada, mantendo 
uma alimentação saudável e, claro, sempre que possível fazer exercícios físicos. 
Pensando em auxiliar os brasileiros na luta contra a terrível celulite, aposte no Slim 
Life, um suplemento composto por óleo de semente de uva, semente de gerge-
lim e cafeína que aceleram o metabolismo auxiliando na queima de gordura, e 
reduzindo a celulite. Afinal de contas, estar de bem consigo mesmo reflete no seu 
corpo e na sua autoestima.

- Reduz a celulite;
- Acelera o metabolismo intensificando a queima da gordura;
- Aumenta a taxa de lipólise (quebra da molécula de gordura);
- Melhora a circulação.

Cobre - Atua na formação da hemoglobina e desenvolvimento de ossos e 
tendões. 
Selênio - Antioxidante, que ajuda a neutralizar os radicais livres, estimula o 
sistema        imunológico e intervém no funcionamento da glândula tireoide. 
Manganês - Importante para o crescimento, intervém no aproveitamento do 
Cálcio, Fósforo e Vitamina B1. 
Potássio - Atua associado ao sódio, regularizando as batidas do coração e 
sistema       muscular, e contribui para a formação das células. 
Cacau em pó (ingrediente presente apenas no sabor Mousse de Choco-
late): alimento rico em vitaminas (como vitamina C e vitamina E) e minerais 
(como cálcio, fósforo, ferro, potássio e sódio), além de conter boas quanti-
dades de fibras. É antioxidante e melhora o humor por ser fonte de triptofano 
– aminoácido responsável pela produção de serotonina, neurotransmissor 

ligado ao bem-estar.

L
IF

E
 A

L
IM

E
N

T
O

S

L
IF

E
 A

L
IM

E
N

T
O

S



132 133

Ativos:
Óleo de Gergelim (Sesame) - Aumenta a oxidação das células de gordura 
diminuindo seu armazenamento.

Óleo de Semente de Uva - Intensa proteção contra radicais livres que são 
os responsáveis pelo envelhecimento das células. Melhora a circulação e 
age como anti-inflamatório dos tecidos. Possui bioflavonoides , que atua 
como limpador dos radicais livres.

Cafeína - Alimento termogênico que faz com que o corpo gaste uma maior 
quantidade de calorias. Uma importante aliada ao combate da celulite. Pro-
move queima de gordura aumentando a oxidação das células gordurosas 
e diminuindo o seu armazenamento. Responsável por manter o estado de 
“alerta”, melhorando a capacidade de se fazer esforço físico e mental, antes 
do aparecimento da fadiga.

O que causa a celulite?
O aparecimento da celulite depende de vários fatores:
• Predisposição genética familiar;
• Fatores hormonais;
• Alimentação;
• Vida sedentária;
• Má circulação sanguínea.

Existe tratamento?
Os tratamentos se baseiam em algumas premissas: diminuir o acúmulo de 
líquidos (Cafeína é diurética) e gordura nas pernas, melhorar a circulação 
(Cafeína melhora e acelera o metabolismo) e melhorar a qualidade do co-
lágeno que sustenta a pele da área afetada.

Ação do Slim Life 
Com o Slim Life Racco a queima de gordura é contínua. Nosso produto é 
composto por cápsulas líquidas de ação rápida e liberação de ingredientes 
em duas fases. 

1ª Fase: Líquida e Imediata
Os óleos (Gergelim/Sesame e Semente de Uva) são liberados rapidamente, 
aumentando a queima de gordura. 

2ª Fase: Sólida e Gradual
Num segundo momento, os microgrânulos da cápsula (105mg/cápsula - 
dose indicada 02 cápsulas dia, não podendo ultrapassar 04 cápsulas ao 
dia) de cafeína são liberados e absorvidos pelo corpo de forma gradual, 
proporcionando uma queima de gordura contínua. 

Modo de Usar: Consuma 02 cápsulas ao dia preferencialmente no período 

da manhã (não ingerir mais que 04 cápulas ao dia).

CÁPSULAS, ÓLEOS, 
CAFEÍNA GRADUAL, 

BOLHA DE 
NITROGÊNIO

A cada dia que passa a sociedade vem se preocupando cada vez mais com sua 
saúde. Essa preocupação existe pois as responsabilidades e atribuições do dia a 
dia das pessoas crescem em proporções significativas com o decorrer dos anos, 
tomando muito tempo da rotina diária. Consequentemente, homens e mulheres 
não conseguem dar atenção necessária para atender as necessidades que o 
corpo exige. Sabendo da necessidade que as pessoas têm de manter seu peso 
e sua disposição, a Racco traz um produto diferenciado para melhorar sua quali-
dade de vida. 

O LIFE COMPLEX foi desenvolvido para auxiliar na perda de gorduras indeseja-
das, pesadelo para a maioria das pessoas preocupadas com estética, beleza e 
qualidade de vida. Juntamente com a prática de atividades físicas traz resultados 
bastante satisfatórios na eliminação de gorduras do organismo e ganho de massa 
magra. As Cápsulas à base de Óleo de Cártamo, Vitamina E e Cromo trazem 
componentes que atuam em sinergia com o organismo para a perda peso por 
várias razões. Juntos, estes componentes diminuem o armazenamento de gor-
dura no organismo, fazendo com que a nova gordura ingerida não se acumule e 
sirva de combustível para o corpo, otimizando sua queima, gerando mais energia 
e eliminando calorias extras. 

Ativos:
Óleo de Cártamo - Possui Ácido Linoléico que tem a capacidade de inibir as 
ações da enzima LPL (lipase lipoprotéica). A LPL é a enzima responsável por 
fazer a transição da gordura encontrada na corrente sanguínea para o interior 
das células adiposas, que por sua vez são as células responsáveis por armazenar 
a gordura corporal, compondo o tecido adiposo. Quanto mais intensa a veloci-
dade de ação das enzimas LPL, maior será o volume do tecido adiposo. Uma 
vez que as ações da LPL são inibidas, a transferência de gordura para as células 
adiposas também é inibida, consequentemente o organismo busca outra fonte 
de energia para as atividades musculares (a gordura acumulada - “pneuzinhos”). 
Vale lembrar que é importantíssimo que o consumo do LIFE COMPLEX seja feito 
juntamente com a prática de atividades físicas, pois assim, gorduras já deposita-
das no organismo são também eliminadas.

Cromo - É um mineral que tem como objetivo ajudar o organismo a utilizar a 
insulina, um hormônio que transfere a glicose para as células. Além disso, o Cromo 
ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, a reduzir a vontade de comer 
doces, e proporciona sensação de saciedade. Ajuda também no processamento 
de proteínas para o aumento de massa muscular/massa magra e perda de peso 
como queimador de gorduras. 

Vitamina E - É um antioxidante que protege o organismo da ação danosa dos 
radicais livres. Alguns antioxidantes são produzidos por nosso próprio corpo e 
outros, como as vitaminas C, E e o beta-caroteno, somente são ingeridos através 
dos alimentos. 

Se já é importante para todos, para pessoas que praticam atividade física ela é 
ainda mais, pois é parcialmente responsável pela regeneração dos tecidos do 
corpo. Auxilia também na manutenção de uma boa saúde e de um bom            
funcionamento do sistema imunológico. 

Modo de Usar: Ingerir 02 cápsulas ao dia. Uma antes e outra após a principal 
refeição (almoço ou jantar, seja qual for a principal refeição). No caso de prati-
cantes de exercícios, deve-se ingerir uma cápsula antes e uma após a atividade 
física.

930 - LIFE COMPLEX - ÓLEO DE CÁRTAMO COM VITAMINA E + 
CROMO - LIFE - 60 CÁPSULAS
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