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APRESENTAÇÃO

A Frosini Cosméticos é uma empresa voltada para o bem estar de seus 
clientes. Fundada em 2002, somos uma empresa legitimamente
brasileira e priorizamos em nossos produtos matérias-primas naturais.

A Frosini Cosméticos encontra-se no mercado representada pelas
marcas: Ronetti, Theracap, Umidex, Hidratex, Saniex, Theracap for Man, 

O trabalho de nossos funcionários, representantes, distribuidores e 

nossos produtos e o atendimento ao consumidor, proporcionando um 
crescimento constante e contínuo a cada dia.

Temos o compromisso de nos tornarmos cada vez mais sustentável e por 



LINHA FACIAL
      



LINHA HIDRATEX FACIAL

• Esta linha é totalmente vegana e pensada no bem estar de quem a usa.
• Com ativos naturais, a linha facial maça e gengibre foi criada para tratar a pele 
de maneira suave e efetiva.

A maçã é rica em sais minerais (P, Ca e K), sacarídeos, pectina, vitaminas (C e 
complexo B) e taninos. 

Possui propriedades hidratante e remineralizante. Além de atuar também como 
antioxidante através da vitamina C. Também tem propriedades adstringentes, 
atuando em peles oleosas, seborrêicas e acnêicas. Linha composta de Sabonete 
facial 120ml e Hidratante facial 60g.

Linha facial



LINHA
      



LINHA HIDRATEX CORPORAL
Ativos naturais para um corpo hidratado, cheiroso e bem cuidado.

Hidratante Corporal
Baunilha e Amêndoas
Óleo de amêndoas + ureia

Possui nutrientes como as vitaminas E, B e A, ácido fólico e arginina, o óleo de 
amêndoas doces apresenta propriedades umectantes e emolientes, que ajudam na 
retenção de água na pele, mantendo-a hidratada e ajudando na recuperação do 
equilíbrio e oleosidade. 

Evita o aparecimento de estrias, previne sinais da idade e acalma a pele irritada. 

Linha corporal



SABONETES MÃOS E CORPO
Ativos naturais para um corpo hidratado, cheiroso e bem cuidado.

Frutas vermelhas
As frutas vermelhas contêm: vitaminas (A, B e C); 
sais minerais (ferro e potássio), açúcares, taninos, 
flavonóides, mucilagens, ácido salicílico e salicilatos.

O Extrato Glicólico de Frutas Vermelhas possui 
propriedades: hidratantes, adstringente, refrescante,
antiinflamatória, suavizante, e, remineralizante. Além
destas propriedades, atua também como antioxidante
através das vitaminas C e flavonóides. 

Também tem propriedade reestruturante da pele
atuando na acne través do beta-hidroxiácido 
(ácido salicílico).

Limão Siciliano
O limão é rico em vitamina C, A e complexo B,
além de possuir pectina, mucilagem, sacarose,
citrato de sódio e potássio, e alfa hidroxiácidos

(cítrico e málico). Possui também flavonóides
(quercetina e hesperidina) e óleo essencial.

Possui propriedades anti-sépticas, adstringentes,
desodorizantes e bacteriostáticas. Por ser fonte de
ácido ascórbico atua também como antioxidante

Linha corporal



CREME PARA MÃOS E PÉS HIDRATEX

necessita de cuidado intenso, sua fórmula elaborada especialmente para atender essa 

Linha Corporal



LOÇÃO HIDROPROTETORA CORPORAL RONETTI

macia e delicadamente perfumada.

Linha Corporal



especialmente desenvolvido para a higiene intima diária da mulher.
Seu sucesso está diretamente associado as suas propriedades 

Linha Corporal



LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS SANIEX

Linha Corporal



LINHA
      

Para todos os tipos de cabelos



LINHA CAPILAR THERACAP
VEGAN BABOSA

Linha vegana totalmente pensada na saúde e qualidade dos seus cabelos.

A primeira linha vegana da Theracap

O Extrato de Babosa tem um efeito calmante e suavizante. Os componentes presentes 
são: silicone vegetal de babaçu, coco, linhaça e soja, proporcionando brilho aos cabe-
los, alinhando e aumentando a maciez, dando força e movimento aos cabelos.

Auxilia também no processo de crescimento dos fios.

Linha capilar - para todos os tipos de cabelos



CRONOGRAMA CAPILAR THERACAP

maciez e sem frizz.

Linha Capilar - Para todos os tipos de cabelos



Linha Capilar - Para todos os tipos de cabelos



possui formol.

macios e com brilho intenso.

Linha Capilar - Para todos os tipos de cabelos



ÓLEOS CAPILARES RONETTI

Utilização: 

maciez.

Linha Capilar - Cabelos Secos, Sem vida, Opacos, fracos e 
quebradiços



LINHA MANDIOCA THERACAP

maciez, brilho e crescimento dos cabelos. Ideal para cabelos secos, sem 

Linha Capilar - Cabelos Secos, Sem vida, Opacos, fracos e 
quebradiços



LINHA ALHO

Linha Capilar - Cabelos fracos e com muita queda



LINHA OJON THERACAP

Linha Capilar - Cabelos Secos, Sem vida, Opacos, fracos e 
quebradiços



LINHA ÓLEO DE COCO THERACAP

pontas duplas. Sela as cutículas, ajuda a desembaraçar, promove o brilho, maciez e 
sedosidade.

Linha Capilar - Cabelos Secos, Sem vida, Opacos, fracos e 
quebradiços



LINHA TUTANO THERACAP

A linha Tutano traz a proteína do tutano para hidratar, nutrir e fortalecer os 
cabelos, com fórmula especialmente desenvolvida para limpar suavemente 

Linha Capilar - Cabelos Secos, Sem vida, Opacos, fracos e 
quebradiços



Linha Capilar - Cabelos Mistos



LINHA QUERATINA THERACAP

pela integridade dos cabelos, usada em diversos tratamentos capilares, 

Linha Capilar - Cabelos Sensibilizados



LINHA DESMAIA CAP

Linha Capilar - Cabelos Sensibilizados



LINHA SUPER LISS THERACAP

Linha Capilar - Cabelos Sensibilizados



Linha Capilar - Cabelos Sensibilizados



LINHA ARGAN THERACAP

e repoem nutrientes, promovendo maciez e brilho logo na primeira 

Linha Capilar - Cabelos Sensibilizados



UMIDIFICANTE UMIDEX

modelar e embelezar cabelos cacheados, com e sem volume.

 
VERSÕES: 
Ojon

Linha Capilar - Cabelos Ondulados e Cacheados



SHAMPOO E CONDICIONADOR UMIDEX

             
VERSÕES:

Linha Capilar - Cabelos Ondulados e Cacheados



REPARADORES DE PONTAS UMIDEX

VERSÕES: 

Linha Capilar - Cabelos Ondulados e Cacheados



UMIDIFICANTES SOS RONETTI

cacheadas em todos os níveis.

VERSÕES: 

Linha Capilar - Cabelos Ondulados e Cacheados



LINHA SUPER SILVER THERACAP

A linha Super Silver foi desenvolvida para cabelos loiros com luzes, mechas ou grisalhos, eliminando 

Linha Capilar - Cabelos Loiros, Grisalhos ou Mechado



LINHA
CAPILAR      

Pomada Capilar Theracap Man 140g

Pomada Capilar Theracap Man 60g

Para Profissionais



Linha Capilar - Para profissionais

Tem como objetivo hidratar seus fios. Sua poderosa composição conta 
com Óleo de Mamona.



Linha Capilar - Para profissionais

Mantém as cores mais vibrantes por mais tempo e hidrata os cabelos.

LINHA COLORIDOS PARA PROFISSIONAIS



Linha Capilar - Para profissionais

Hidrata e nutre os cachos deixando-os mais definidos e macios.

LINHA CACHOS PROFISSIONAIS



LINHA
      



GEL COLA GOMAFIX

e ressecamento de seus cabelos. Ideal para todos os tipos de penteados. 
Abuse da sua criatividade e modele conforme seu desejo e necessidade.

Linha Masculina



POMADAS THERACAP FOR MAN

Linha Masculina

Pomadas Theracap For Man foram desenvolvidas exclusivamente para 
o homem que gosta de se cuidar e não abre mão de qualidade. 

Pomadas que mantém os cabelos e barbas alinhadas o dia todo, sem ressecar.

Pomada Capilar Theracap Man 140g

Pomada Capilar Theracap Man 60g




