A nova fronteira da indústria de beleza: produtos sem águ
A marca sueca Oquist foi um dos destaques da Cosmoprof, maior feira de bel
nativa da nova tendência “waterless” que já tem Chanel e Natura como adept
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BOLONHA – Uma visitante se surpreendeu ao bater o olho na exposição da sueca Oquis Cosmoprof,
maior feira de beleza do mundo, em Bolonha, na Itália. “Ah, é uma marca de distribuídas numa mesa as
pequenas garrafas e potes de argila cinza.
A percepção de que a Oquist produz objetos de decoração passou longe de frustrar sua marca usa
recipientes de argila para guardar produtos multifuncionais sem água na form “skinterior” (um
neologismo que condensa as palavras “skin”, de pele, e “interior”, referên
Arte e sustentabilidade estão no coração da Oquist. Ambas se revelam nas embalagens uso podem ser
reabastecidas com re s dos cosméticos, ou mesmo virar peças de deco sala. Além disso, todo o
processo de produção dos cosméticos é feito sempre sem água de skincare, que normalmente levam
mais de 90% do ingrediente na composição.

Retirar a água da formulação dos cosméticos – ou seja, torná-los “waterless” – é uma d Cosmoprof,
apontada pelo escritório americano Beautystreams, especializado em estud cosméticos,

“Encontramos muitos exemplos de marcas trazendo isso como inovação, produzindo se planeta, mas
também para os consumidores, que podem comprar produtos mais concen para prolongar sua vida
útil”, conta Fernanda Pigatto, diretora global de marketing da Be

“Waterless” é uma das tendências de maior destaque na Cosmoprof, apontada pelo escritório americano Beauty

Para o relatório da Cosmoprof, Fernanda e seu time analisaram as inovações das 2.700 identi car as mais
recorrentes, que darão o tom da indústria de beleza global nos próxim
A proposta “waterless” já está sendo adotada pontualmente pelas grandes companhias exemplo, a Natura
lançou a marca Biomé, com xampu, condicionador e sabonete em ba de dendê e guardados em
embalagem de papel reciclado e reciclável. Por enquanto, a lin Natura, na rua Oscar Freire, em São Paulo.
Até mesmo Chanel embarcou no “waterless”, mas por meio de outro formato, o pó. Na li cosméticos e
maquiagens naturais e sustentáveis, está o limpador para o rosto que vem a algumas gotas de água
transforma-se numa espuma que limpa as impurezas da pele.
Caminhando pelos gigantes pavilhões da Cosmoprof era fácil identi car as marcas apoi as empresas do
mundo todo investindo, por exemplo, nos cosméticos sólidos – xampus como de um sabonete. Assim
como as versões de cosméticos em pó – outra novidade consumidor o benefício de serem mais fáceis de
transportar, com menos risco que os líq
Na Itália, estão entre as representantes dos produtos sólidos as marcas Simplicemente categoria a um
novo patamar, oferecendo até mesmo séruns de tratamento no formato

A Beauté Mediterranea, marca independente de Barcelona, l inovador,
o Detox Cleansing Powder, feito com cinzas vulcân empresa investiu
no “waterless” por entender que revelar pre valor importante
especialmente entre os jovens, que buscam sustentáveis.
A Oquist é uma nativa “waterless”. A escolha deste caminho Olga,
Pavel Babneev. Trabalhando para grandes companhias fórmulas sem
água quando o cliente pedia produtos que fos Tecnologia existia, mas
não era de interesse da indústria.

O pó de limpeza da Beauté
Mediterranea

Segundo ela, ao retirar a água, sai de cena a necessidade de que
podem gerar alergias e, ainda que não sejam considerad
ecossistemas baseados em água quando devolvidos ao me

“O principal motivo para criarmos produtos sem água na formulação é a sustentabilidad 97% de água.
Isso não é ruim para você, mas está lá só para encher garrafa, para fazer v um padrão pouco
sustentável do que é um skincare com pouco ativo, com 70% a mais e muito para fazer efeito.”
O primeiro produto da Oquist foi o sérum anti-idade 6 em 1, que leva óleos vegetais com multifunções
são: cuidado noturno e diurno, hidratação para os olhos, pescoço e colo, re fazem parte do portfólio
também uma manteiga hidratante para o corpo, um balm para l

Olga Ringquist e seu pai e sócio, na Oquist, Pavel Babneev: decisão pela eficiência e sustentabilidade dos produ

A ideia é não ter um portfólio enorme. “Com esses produtos já cobrimos todas as neces produtos que
podem substituir 21”, a rma Olga. Sua intenção é inovar nas embalagens, de decoração, em vez de
incluir fórmulas.
Ao participar da Cosmoprof, Olga pretende abrir mercado para além de seu e-commerce em que já é
distribuída. “Depois que lançamos a marca, em setembro de 2021, começam todo, e percebemos que
o mercado de beleza tem essa particularidade ‘o ine’. As pesso do mundo”. Conseguiu a atenção que
queria. Pelo menos da crítica especializada. Seu s dos mais inovadores na feira de Bolonha.

