O item que faltava na nécessaire
A Copra tem uma super novidade para quem já
adotou o Óleo de Coco Extravirgem como item de
beleza: o produto na embalagem em sachê com bico dosador, que será
exibido no estande da empresa na Beauty Fair 2019

Muito mais prática, ela pode ser colocada na nécessaire, sem ocupar
muito espaço, e ser aplicada em pequenas doses nos cabelos, na pele,
nas cutículas etc. A tampa é em rosca, o que garante o fechamento
total de forma bem prática e segura e, para facilitar ainda mais, a
Copra disponibiliza o produto em dois tamanhos: 100 ml e 500 ml.
O uso do Óleo de Coco na área de beleza foi propagado pelas próprias
usuárias, à medida que descobriam uma nova utilidade de produto elas
iam divulgando na internet, como tudo o que se falava era comprovado
o uso cosmético do Óleo de Coco rompeu todas as barreiras possíveis
e hoje em dia é raro encontrar uma mulher que não tenha algum
segredinho de uso dele.

Ciência comprova benefícios do Óleo de Coco Extravirgem para cabelos e
pele
O senso popular foi comprovado cientificamente. Há alguns anos a
farmacêutica, especialista em Cosmetologia Avançada, Jackeline
Alecrim vem estudando as propriedades do Óleo de Coco Extra Virgem
para cabelos e pele, graças a esses estudos ela pode apontar, pelo
menos, 10 benefícios do produto nesse segmento.

1 - Acalmar a pele após a exposição solar
O óleo de coco apresenta propriedades nutritivas e restauradoras,
sendo um agente extremamente benéfico para suavizar a pele após
longos

períodos

de

exposição

solar,

uma

vez

que

apresenta

propriedades anti-inflamatórias e citoprotetoras (contribui para manter
a integridade das estruturas celulares);

2- Protetor da pele e do cabelo
A exposição dos fios à água do mar, da piscina e ao sol pode danificar
profundamente os fios. Por isso, uma alternativa é aplicar uma
pequena quantidade de óleo de coco nos fios antes de entrar no mar
ou na piscina. Ele formará uma barreira protetora minimizando os
danos;

3 – Pós-depilação
O óleo de coco é rico em compostos reparadores ideais para tratar e
suavizar a pele após processos de depilação. Além disso, funciona
como uma barreira protetora contra micro-organismos que poderiam
atravessar facilmente a pele sensibilizada;

4 - Cuidados com os pés pós-praia
A região dos pés é muito susceptível ao ressecamento, pois nesta área
não possuímos glândulas sebáceas. Por isso, merecem cuidados

especiais, principalmente após um dia de praia. O Óleo de Coco
Extravirgem Copra é um grande aliado na recuperação desse tecido,
uma vez que fornece nutrição e prolonga a hidratação dos pés,
deixando-os macios e suaves. Basta aplicar uma quantidade suficiente
para umectá-los e deixar agir por algumas horas. Para segurança e
conforto calce uma meia após aplicação e dê preferência por aplicar
antes de dormir. Assim o óleo de coco irá trabalhar durante a noite na
recuperação de regiões ásperas e ressecadas;

5 - Remoção de toxinas e de poluição da pele
Durante o verão os poros apresentam-se mais dilatados, favorecendo
o acúmulo de sujidades e de toxinas na pele, que muitas vezes não são
removidas com a lavagem convencional. Uma excelente alternativa é
umedecer um algodão com óleo de coco extravirgem e aplicar no rosto
limpo com movimentos circulares, retirando profundamente as
partículas de sujidades que obstruíam o tecido;

6 - Esfoliante labial e nutrição labial
A região dos lábios também não possui glândulas produtoras de
oleosidade, por isso é vulnerável ao ressecamento e ao efeito
craquelado. O Óleo de Coco Extravirgem Copra pode ser misturado em
Açúcar de Coco Copra e aplicado nos lábios com movimentos circulares
suaves, promovendo esfoliação leve e nutrição;

7 - Proteção da mucosa genital
A mucosa genital é sensível à ação de componentes químicos
dissolvidos na água da piscina e pode apresentar irritação e
comprometimento da microbiota natural após longas horas de
exposição. A aplicação prévia de uma pequena quantidade de Óleo de
Coco Extravirgem Copra nessa região funciona como uma barreira
protetora minimizando a irritação local;

8 - Saúde bucal e dentes lindos
O Óleo de Coco Extravirgem Copra é uma alternativa para aproveitar
o verão com um sorriso saudável e livre de mau hálito. A dica é fazer
um bochecho matinal com óleo de coco. Por possuir substâncias com
propriedades antimicrobianas, atua combatendo bactérias que causam
mau hálito, além de favorecer a manutenção da imunidade local;

9 - Reposição do manto hidrolipídico
Sabonetes em geral, produtos químicos e outros componentes podem
remover parte do manto hidrolipídico Corporal que funciona como uma
barreira protetora da nossa pele contra agressões externas. Após o
banho de mar ou de piscina é interessante repor parte desses
componentes. Uma alternativa é aplicar uma pequena quantidade de
Óleo de Coco Extravirgem Copra sobre toda a pele após o banho, ele
irá nutrir, proteger e deixar a pele radiante;

10 - Proteção da barba a exposição da água do mar e da piscina
Engana-se quem pensa que os fios da barba não sofrem com as
agressões provocadas pela água do mar e da piscina. Eles também
podem ser protegidos com a aplicação de uma pequena porção de Óleo
de Coco Extravirgem Copra, que funcionará como um excepcional
agente nutritivo e que evitará que os fios fiquem ressecados e
desalinhados.

Análise capilar no estande da Copra na Beauty Fair
Durante os quatro dias da feira quem visitar o estande da Copra
concorrerá a uma análise capilar com a especialista Jackeline Alecrim.
Além disso, o visitante também poderá ganhar uma massagem
abdominal com óleo de coco extravirgem. Para isso basta girar a roleta
que estará no estande da empresa e ser um dos muitos vencedores.

Copra na Beauty Fair

De 7 a 10 de setembro/10
Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo – SP
Rua K – estande 531
Copra
É uma Indústria alimentícia especializada no processamento de coco
seco. Foi criada há 21 anos, em Maceió, Alagoas, onde mantém sua
sede, hoje numa área de 23.000 m². Tem 350 colaboradores diretos.
É uma companhia preocupada com os três pilares da sustentabilidade:
econômico, social e ambiental.
A empresa tem laboratório próprio e equipamentos de alta tecnologia
que garantem o mais alto padrão de qualidade exigido pelo mercado.
Prêmios
Em 2018 a Copra foi agraciada com “Prêmio Geração de Negócios”,
concedido

a

empresa

pela

APAS

–

Associação

Paulista

de

Supermercados. Em sua segunda edição, o Prêmio Geração de
Negócios celebra os resultados positivos alcançados por parceiros,
patrocinadores e expositores da APAS Show 2018 e a Copra foi uma
das vencedoras do troféu.
Em 2012 conquistou pela segunda vez o prêmio SESI de inovação
tecnológica em Alagoas, desta vez com a farinha de coco. Em 2011
ganhou o prêmio SESI de inovação tecnológica em Alagoas e ficou
entre as três primeiras do Brasil na categoria com o Óleo de Coco
Extravirgem. Conquistou vários prêmios BakerTop, criado pela Revista
Padaria 2000 e considerado o Oscar da Panificação.
Parceria com o Instituto Biota para preservação da vida
marinha - atenta à preservação do Meio Ambiente, a Copra tem
parceria com o Instituto Biota de Conservação, criado para promover

a conservação da fauna marinha e seu habitat, com foco em mamíferos
e tartarugas. Além do apoio à entidade a Copra também colabora na
limpeza das praias. Trata-se de uma instituição não governamental,
sem fins lucrativos, criada há nove anos em Maceió.
Certificação Orgânica
A Copra possui em seu portfólio a versão do Óleo de Coco Extravirgem
Orgânico. A certificadora é a ECOCERT, empresa francesa, presente em
mais de 130 países, que iniciou na Europa o processo de fortalecimento
e regulamento orgânico no mercado europeu. Há sete anos a ECOCERT
desenvolve um trabalho com a Copra para certificação de produtos
orgânicos.
www.copraalimentos.com.br
Facebook: CopraAlimentos |Instagram: @copra_alimentos
Atendimento: (82)4009-4000
Mais informações, solicitações de entrevistas e de
imagens, poderão ser obtidas pelos canais abaixo.
JM - Assessoria de Imprensa & Comunicação
José Maria Filho: j.maria.filho@uol.com.br
(11) 2866.2346/ 99804.1112
Márcia Britto: marciadebritto@gmail.com
(11) 99963.7025

