
Beleza em sintonia com a natureza



A IN OUT COSMETIC representa um novo conceito no segmento de produtos
de beleza, associando um padrão de qualidade de excelência no processo de
produção a produtos de alto desempenho, com fórmulas inovadoras e seus
princípios ativos derivados de extratos, sementes e óleos vegetais, preservando
assim o meio ambiente e ajudando a melhorar a vida das próximas gerações.

Fundada em 1998, na cidade do Natal e hoje conta com uma unidade em
Orlando, a empresa já nasceu com o selo verde que atesta o seu compromisso
com a preservação ambiental. A IN OUT COSMETIC acredita que o equilíbrio
entre beleza e sustentabilidade, ou seja, a “beleza sustentável” pode melhorar
nossas vidas e o mundo que vivemos.

Beleza em sintonia com a natureza



Missão

Disseminar, por meio de produtos e projetos inovadores, o conceito de beleza sustentável. 

Visão

Ser referência em tecnologia verde e inovação no segmento de cosméticos, através do 
compromisso com a ética e a sustentabilidade.

Valores

Sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, inovação, ética e profissionalismo.

Compromisso Ético

“O desejo da IN OUT COSMETIC é ser referência em ética, beleza e sustentabilidade, 
assumindo para isso um compromisso com o meio ambiente, com a qualidade dos produtos 

desenvolvidos e com o respeito ao consumidor e ao mercado”.



Glaucio Uchoa – Presidente da IN OUT COSMETIC

A IN OUT COSMETIC pretende trazer para o mundo um novo conceito de beleza ligado a
saúde e a sustentabilidade. O nosso compromisso ético ou código de conduta foi inspirado
em parte por um conceito de beleza que se baseia em um antigo conceito filosófico que
compara o "belo" com o "bom". No período em que a marca foi trabalhada para entrar no
mercado, os colaboradores foram construindo uma coleção de valores profissionais sobre
comportamento, respeito ao meio ambiente e ética no trabalho. Dessa forma, tiveram a
percepção de que com pequenas atitudes diárias é possível melhorar o ambiente de trabalho.
Esses parâmetros constituem uma ferramenta essencial para descrever como o trabalho é
concebido e percebido na IN OUT COSMETIC .

Porém diferente da maioria dos códigos de ética, esse não contém normas ou instruções,
mas um conjunto de valores fundamentais para garantir a qualidade dos produtos e serviços
da IN OUT COSMETIC. Com isso em mente, o nosso compromisso ético tornou-se essencial
para a nossa visão de beleza. Nosso desejo é que esses preceitos também estejam presentes
na vida de nossos parceiros e clientes.





IN OUT HAIR – ABSOLUT REPAIR

A Linha de reparação capilar da IN OUT HAIR é composta por quatro itens (shampoo, mask, oil bio elixir e a 
escova progressiva). Os três primeiros produtos possuem 98% de matéria prima vegetal a base de:

• Amisol Trio (esteróis, glico, nutrientes e vitamina F com ação anti-porosidade, hidratação profunda e melhora 
da textura capilar)

• Óleo de Cacay (um óleo extremamente rico e de alta qualidade que é realmente valorizado por seu valor 
nutritivo, pois contém uma alta concentração de ácidos graxos poliinsaturados, tornando-se uma excelente fonte 
de Ômega 3, 6 e 9)

• Óleo de Moringa (Considerada uma super planta, apresenta propriedades antioxidantes e nutritivas.

Já o Oil Bio Elixir é uma combinação única de 11 óleos exóticos, Cacay, Macadâmia, Pêssego, Avelã, Chia, Kukui, 
Baobab, Moringa, Batana, Canola e Argan, com Amisol trio e Purcelin. Especialmente desenvolvido para nutrir as 
camadas mais profundas da fibra capilar repondo os lipídeos e selando naturalmente os fios.



SHAMPOO IN OUT HAIR ABSOLUT REPAIR CACAY & MORINGA

O SHAMPOO ABSOLUT REPAIR INOUT HAIR, foi formulado para cabelos que passaram por agressões do
dia a dia, como: piscina, sol, poluição e desgaste natural dos fios. Foi especialmente desenvolvido para
promover os 3 benefícios mais buscados pelos consumidores: Brilho, Hidratação e Reparação, preparando o
cabelo para o tratamento completo finalizando com o ÓLEO ABSOLUT REPAIR INOUT. Tecnologia verde:
Com Óleo de Moringa e Óleo de Cacay que fornecem proteção térmica, aumento do brilho e maciez, efeito
anti frizz, nutrição e reparo.

Rico em vitamina A, C, E e F.

Tecnologia verde: Amisol Trio, Óleo de Moringa, Óleo de Cacay e D-Pantenol.

- Moringa Oil: A Moringa oleifera é uma planta tropical pertencente à família Moringaceae, nativa da Índia.
Foi introduzida no Brasil por volta de 1950, é encontrada na região Nordeste. Considerada uma super planta,
apresenta propriedades antioxidantes e nutritivas. É indicado para cuidados da pele e cabelo, em todos os
tipos de cabelo, indicado também para cabelos ondulados ou cacheados, que costumam ser mais secos, e
cabelos quimicamente danificados.

- Amisol Trio: Amisol Trio® é um produto concentrado em fosfolipídeos, glicolipídeos e fitoesteróis. Sua
origem na soja leva a uma alta concentração de Vitamina F (ácido linoléico). Extraído da membrana de
lipídeos com alta bioafinidade, Amisol Trio® forma um filme na superfície dos cabelos, permitindo uma
formulação cremosa e espumante com excelente tolerância para os cabelos. Reduz o aspecto de frizz dos fios
e a quebra das fibras de queratina. Previne os danos físico-químicos externos promovendo maciez sem efeito
cumulativo. Acalma a irritação e o prurido do couro cabeludo.



- Óleo de Cacay: Cacay é uma árvore da Amazônia, membro da família Euphorbiaceae, do gênero
Caryodendron e cresce ao longo da base da Cordilheira dos Andes, na Venezuela, Equador, Peru e Colômbia e
em terras baixas amazônicas adjacentes. O Óleo de Cacay (INCI: Caryodendron Orinocense Seed Oil) é muito
raro, e, portanto, muito precioso. É um óleo extremamente rico e de alta qualidade que é realmente
valorizado por seu valor nutritivo, pois contém uma alta concentração de ácidos graxos poli-insaturados,
tornando-se uma excelente fonte de Ômega 3, 6 e 9. O Óleo de Cacay contém ricos antioxidantes obtidos por
sua prensagem, como as Vitaminas A e E, tornando-se um grande protetor natural para pele. Ele contém
50% mais vitamina E e duas vezes a quantidade de ácido linoléico do Óleo de Argan. Comparado ao Óleo de
Rosa Mosqueta, o Cacay possui 3 vezes mais Retinol natural. Sua molécula é mais estável e não irritante.
Sendo tão rico em vitaminas nutritivas para pele e ácidos graxos essenciais, não é uma surpresa que o Óleo
de Cacay seja considerado o campeão entre os produtos de cuidados da pele naturais anti-aging. Sua alta
versatilidade permite sua aplicação em Skin Care, Hair Care e Personal Care.

- D-Pantenol: D-PANTENOL é um ingrediente dermocosmético sofisticado, utilizado na pele, cabelos e
unhas. Nas formulações para a pele, é um hidratante que penetra profundamente, estimula a epitelização e
exerce ações cicatrizante e anti-inflamatória. Nos cabelos, age como um hidratante de longa duração, capaz
de prevenir danos, conferir brilho e aumentar a espessura dos fios. Nas unhas, aumenta a hidratação e
melhora a flexibilidade.



MASK IN OUT HAIR ABSOLUT REPAIR CACAY & MORINGA

A MASK INTENSIVE ABSOLUT REPAIR INOUT HAIR, foi formulada para cabelos que passaram por
agressões do dia a dia, como: piscina, sol, poluição e desgaste natural dos fios. Foi especialmente
desenvolvida para entregar os 3 benefícios mais buscados pelos consumidores: Brilho, Hidratação e
Reparação. Com Tecnologia verde: Phytolan, Amisol Trio, Óleo de Moringa, Óleo de Cacay, Varisoft 300.

• Rico em vitamina A, C, E e F.

• Phytolan: Composição única de glicerídeos da soja e fração insaponificável do karite para compor um
produto que atenda a necessidade de um agente hidratante, emoliente e formador de filme duradouro. É a
alternativa vegetal na substituição da Lanolina Animal ou sintética.

• Moringa Oil: A Moringa oleifera é uma planta tropical pertencente à família Moringaceae, nativa da Índia.
Foi introduzida no Brasil por volta de 1950, é encontrada na região Nordeste. Considerada uma super
planta, apresenta propriedades antioxidantes e nutritivas. É indicado para cuidados da pele e cabelo, em
todos os tipos de cabelo, indicado também para cabelos ondulados ou cacheados, que costumam ser mais
secos, e cabelos quimicamente danificados.



• Amisol Trio: Amisol Trio® é um produto concentrado em fosfolipídeos, glicolipídeos e fitoesteróis. Sua
origem na soja leva a uma alta concentração de Vitamina F (ácido linoléico). Extraído da membrana de
lipídeos com alta bioafinidade, Amisol Trio® forma um filme na superfície dos cabelos, permitindo uma
formulação cremosa e espumante com excelente tolerância para os cabelos. Reduz o aspecto de frizz dos
fios e a quebra das fibras de queratina. Previne os danos físico-químicos externos promovendo maciez sem
efeito cumulativo. Acalma a irritação e o prurido do couro cabeludo.

• Óleo de Cacay: Cacay é uma árvore da Amazônia, membro da família Euphorbiaceae, do gênero
Caryodendron e cresce ao longo da base da Cordilheira dos Andes, na Venezuela, Equador, Peru e Colômbia
e em terras baixas amazônicas adjacentes. O Óleo de Cacay (INCI: Caryodendron Orinocense Seed Oil) é
muito raro, e, portanto, muito precioso. É um óleo extremamente rico e de alta qualidade que é realmente
valorizado por seu valor nutritivo, pois contém uma alta concentração de ácidos graxos poli-insaturados,
tornando-se uma excelente fonte de Ômega 3, 6 e 9. O Óleo de Cacay contém ricos antioxidantes obtidos
por sua prensagem, como as Vitaminas A e E, tornando-se um grande protetor natural para pele. Ele contém
50% mais vitamina E e duas vezes a quantidade de ácido linoléico do Óleo de Argan. Comparado ao Óleo de
Rosa Mosqueta, o Cacay possui 3 vezes mais Retinol natural. Sua molécula é mais estável e não irritante.
Sendo tão rico em vitaminas nutritivas para pele e ácidos graxos essenciais, não é uma surpresa que o Óleo
de Cacay seja considerado o campeão entre os produtos de cuidados da pele naturais anti-aging. Sua alta
versatilidade permite sua aplicação em Skin Care, Hair Care e Personal Care.

• Varisoft 300: Ativo que apresenta excelentes propriedades condicionantes emulsificantes. Devido sua carga
catiônica, o produto apresenta alta substantividade aos cabelos e a pele. Confere ação antiestática e
antifrizz, maciez e sedosidade, além de melhorar a penteabilidade e o desembaraço a seco e a úmido.



OIL BIO ELIXIR IN OUT HAIR

Oil Bio Elixir é uma combinação única de 11 óleos exóticos, Cacay, Macadâmia, Pêssego, Avelã, Chia, Kukui,
Baobab, Moringa, Batana, Canola e Argan, com Amisol trio e Purcelin. Especialmente desenvolvido para
nutrir as camadas mais profundas da fibra capilar repondo os lipídeos e selando naturalmente os fios.
Doando brilho e vitalidade aos cabelos, melhorando, já na primeira aplicação, o aspecto dos fios.

• Rico em vitamina A, C, E e F.

• Oil Bio Elixir confere múltiplos benefícios aos cabelos, tais como:

• Escudo natural contra o estresse diário tais como poluição, cloro, escovação, chapinha e químicas em geral.

• Alto teor de hidratação e lubricidade.

• Tem a função termo protetora para evitar os danos causados pelo calor da chapinha e secador.

• Previne pontas duplas e efeito estático.

• Impede a perda excessiva de água através do efeito impermeabilizante natural.



- Bio Elixir Purcelin: Purcelin cria um filme protetor natural sobre a pele que forma um escudo contra futuros
danos. Ajuda a renovar a barreira natural cutânea mantendo a epiderme integra. O Purcelin ajuda a resgatar
o equilíbrio natural da Fibra capilar saudável, além de promover hidratação contínua e combater o aspecto
poroso e opaco dos fios ressecados, danificados e quebradiços.

- Amisol Trio: Amisol Trio® é um produto concentrado em fosfolipídeos, glicolipídeos e fitoesteróis. Sua
origem na soja leva a uma alta concentração de Vitamina F (ácido linoléico). Extraído da membrana de
lipídeos com alta bioafinidade, Amisol Trio® forma um filme na superfície dos cabelos, permitindo uma
formulação cremosa e espumante com excelente tolerância para os cabelos. Reduz o aspecto de frizz dos fios
e a quebra das fibras de queratina. Previne os danos físico-químicos externos promovendo maciez sem efeito
cumulativo. Acalma a irritação e o prurido do couro cabeludo.

- Óleo de Cacay: Cacay é uma árvore da Amazônia, membro da família Euphorbiaceae, do gênero
Caryodendron e cresce ao longo da base da Cordilheira dos Andes, na Venezuela, Equador, Peru e Colômbia e
em terras baixas amazônicas adjacentes. O Óleo de Cacay (INCI: Caryodendron Orinocense Seed Oil) é muito
raro, e, portanto, muito precioso. É um óleo extremamente rico e de alta qualidade que é realmente
valorizado por seu valor nutritivo, pois contém uma alta concentração de ácidos graxos poli-insaturados,
tornando-se uma excelente fonte de Ômega 3, 6 e 9. O Óleo de Cacay contém ricos antioxidantes obtidos por
sua prensagem, como as Vitaminas A e E, tornando-se um grande protetor natural para pele. Ele contém
50% mais vitamina E e duas vezes a quantidade de ácido linoléico do Óleo de Argan. Comparado ao Óleo de
Rosa Mosqueta, o Cacay possui 3 vezes mais Retinol natural. Sua molécula é mais estável e não irritante.
Sendo tão rico em vitaminas nutritivas para pele e ácidos graxos essenciais, não é uma surpresa que o Óleo
de Cacay seja considerado o campeão entre os produtos de cuidados da pele naturais anti-aging. Sua alta
versatilidade permite sua aplicação em Skin Care, Hair Care e Personal Care.

- Splendor Oil: Devolve hidratação para cabelos secos, Devolve o aspecto saudável aos cabelos, Alto potencial
hidratante e reconstrutor para os fios (contém alto nível de ômegas). Melhora a elasticidade e condiciona os
cabelos por um longo período. Cabelos cacheados: ideal para que formem ondas sem danificá-los. Controla o
frizz.



ESCOVA PROGRESSIVA IN OUT HAIR

Realinhamento térmico, Redutor de volume com óleo de Cacay e Moringa.

O realinhamento térmico permite a mudança da estrutura dos fios, reduzindo o frizz e o volume sem
qualquer tipo de agressão à fibra do cabelo, pois foi desenvolvida com tecnologias inovadoras e com os
melhores óleos essenciais totalmente naturais, para dar mais vida e nutrição aos fios.

Modo de usar:

1° Liso absoluto.

Após lavar duas vezes com shampoo antiresíduo, secar 1005, dividir o cabelo em 04 partes, aplicar o redutor
térmico In Out Hair com o auxílio de um pincel mecha a mecha a 1 cm do couro cabelodu, alinhar os fios com
um pente, deixe agir 60 a 90 minutos dependendo da resistência do cabelo, retire o produto comágua, escove
e pranche em finas mechas de 10 a 15 vezes. para um melhor resultado, use o oil bio elixir In Out Hair.

Obs1: Para cabelos grossos e resistentes usar prancha em temperatura entre 220°C a 250°C ou de acordo
com a resistência dos fios, observando após o teste de mechas.

Obs2: Para cabelos finos ou quimicamente processados, usar a prancha em temperatura máxima de 200°C ou
de acordo com a resistência dos fios, observado após o teste de mechas.



2° Amaciamente térmico redutor.

Após lavar os cabelos com o shampoo antiresíduo, secar 50% com a ajuda de uma toalha, dividir o cabelo em 
4 partes, aplicar a escova redutora In Out Hair com o auxpilio de um pincel mecha a mecha a 1 cm do couro 
cabeludo, alinhar os fios com um pente, deixe agir de 30 a 50 minutos dependendo da resistência do cabelo, 
retire o produto totalmente, apliquee o oil bio elixir In Out Hair e escove em mechas finas modelando como 
desejar.

3° Refazendo cachos em cabelos alisados.

Após lavar os cabelos com o shampoo antiresíduo, secar 1005 dividir o cabelo em 4 parte e aplicar o escova 
redutora In Out Hair mecha a mecha a 1 cm do couro cabeludo, enrolando em mechas finas com bigudins não 
metálicos, deixe agir em média 90 a 120 minutos. Durante a pausa, aquecer o cabelo com secador de 2 a 3 
vezes para melhor fixação da modelagem, após esfriar, enxágue o produto totalmente, retire o excesso de 
água com uma toalha, finalize modelando os cachos com as mãos, usando o oil bio elixir In Out Hair.

4° Permanente afro ou definição de cachos em cabelos crespos.

Após lavar os cabelos com o shampoo antiresíduo, secar 50% com o uso de uma toalha e aplicar a Escova 
Redutora Térmica In Out Hair mecha a mecha a 1 cm do couro cabeludo com a ajuda de 1 pente de 
dentes largos para melhor distribuição do produto, modelar os cachos com as mãos, deixe agir de 90 a 120 
minutos. Durante a pausa, aquecer o cabelo com secador por 10 minutos de 2 a 3 vezes para melhor fixação 
da modelagem, após esfriar, enxágue o produto totalmente, retire o excesso de água com uma toalha, finalize 
modelando os cachos com o oil bio elixir In out Hair.

Importante: Durante o processo de aplicação do produto, alinhar os fios penteando no sentido da nuca, 
evitando o contato com a pele e os olhos





ÓLEO DE CACAY
O Óleo de Cacay contém ricos antioxidantes
obtidos por sua prensagem, como as Vitaminas A e
E, tornando-se um grande protetor natural para pele.
Ele contém 50% mais vitamina E e duas vezes a
quantidade de ácido linoleico do Óleo de Argan. O
Ácido Linoleico contém propriedades anti-
inflamatórias, redutora da acne e de retenção da
umidade, quando aplicado topicamente sobre a pele.
Em comparação com todos os outros óleos, Cacay
tem a maior quantidade de Retinol natural, ajuda a
impulsionar a produção de colágeno e elastina,
possuindo poder regenerador na pele. Comparado
ao Óleo de Rosa Mosqueta, o Cacay possui 3 vezes
mais Retinol natural. Sua molécula é mais estável
e não irritante.



SKIN CARE

Elasticidade e Firmeza: Fortalece a estrutura interna da pele
para alcançar o balanço perfeito de elasticidade e firmeza;

Rugas e Linhas finas: Promove regeneração celular, fornecendo
um efeito preenchedor que melhora a aparência das rugas e linhas
finas de expressão;

Radiância: Restaura a luminosidade da pele, fazendo-a parecer
luminosa;

Hidratação de longa duração: Aumenta a barreira de proteção da 
pele que evita a perda de água;

Nutrição: Fornece os nutrientes essenciais para a devida
funcionalidade da pele, ativando seu processo natural de
renovação;



HAIR  CARE

Proteção Térmica: Gera um filme protetor que cobre o cabelo e
captura hidratação, a qual previne danos por chapinhas, secadores,
babyliss e outros fatores externos;

Brilho e Maciez: Condiciona o cabelo restaurando a maleabilidade
dos fios, deixando-os leves, sedosos e brilhantes. Fornece um
efeito parecido com o dos silicones, sem agredir os cabelos;

Anti frizz: Ajuda a neutralizar as cargas elétricas que geram o
frizz, deixando os cabelos disciplinados e com menor volume;

Nutrição e Reparo: Fornece os nutrientes essenciais quem
promovem a saúde do cabelo, reparando a fibra e selando as pontas
duplas.

O Óleo de Cacay em shampoo e condicionador nutre
o couro cabeludo, dê um boost em seus cuidados diários!



PERSONAL CARE

As vitaminas e os ácidos graxos essenciais presentes no Óleo de Cacay são a combinação
perfeita para a saúde da pele.

Por ser um excelente agente de nutrição e reparador, sua
utilização em cuidados da pele dos homens também é 
reconhecida, sejam em produtos pós barba ou para os cuidados da 
barba, tornando os pelos mais macios e brilhantes.

Seu poder regenerativo é ideal à pele do bebê, devido
sua delicadeza. O Óleo de Cacay pode ser agregado em

pomadas e cremes corporais, e pode ser utilizado puro (1-
2 gotas) para proteção da pele.

Men Care

Baby Care



Devido sua característica de óleo leve, seco e nutritivo, 
torna as unhas mais fortes e as cutículas mais macias,
adicionando hidratação à beleza das mãos.

Estrias e cicatrizes podem ser amenizadas com a 
utilização contínua, 2-3 gotas na área desejada

disfarçam as manchas indesejadas.

Nail Care

Body Care



ÓLEO DE CACAY



ÓLEO DE CACAY



CACAY OIL
ÓLEO DE CACAY



ÓLEO DE MORINGA
Moringa oleifera é uma espécie da família Moringaceae nativa da Índia e que foi

difundida para o Haiti e regiões secas da África. No Brasil, a moringa surgiu há 40

anos pelo interior do nordeste com boa adaptação principalmente devido ao clima

seco.

Análises nutricionais mostraram que as folhas da Moringa são extremamente

nutritivas. De fato, elas contém grandes quantidades de alguns nutrientes

importantes.

Dentre esses nutrientes está a vitamina C, que combate inúmeras doenças, inclusive

gripe; vitamina A, que protege principalmente contra o escoburto, doenças de pele,

entre outras; Cálcio, que contribui para o fortalecimento ósseo; Potássio, que é

essencial para o funcionamento do cérebro, nervos e de todas as células, e Proteinas,

as unidades básicas de formação das células do corpo.

Outro ponto importante é que as folhas da Moringa contém uma grande quantidade

de aminoácidos essenciais, que são as unidades formadoras de proteínas.



SKIN CARE

Nutrição: fornece os nutrientes essenciais para a 
funcionalidade da pele, ativando o processo natural de 
renovação celular.

Hidratação: aumenta a barreira de proteção que impede a
perda de água.

Rugas e linhas finas de expressão: promove a
regeneração de células e possui efeito de preenchimento,
que melhora a aparência da pele.



HAIR  CARE

Termo proteção: forma um filme protetor que protege contra ações 
degenerativas do calor fornecido por secador, babyliss e outros 

agentes externos.

Nutrição: fornece os nutrientes essenciais para
manter o cabelo saudável.

Óleo reparador: repara a fibra capilar e sela as pontas 
duplas. Também ajuda a neutralizar as cargas elétricas que 

originam o frizz.



Nail care: fornece os nutrientes essenciais para fortalecer as unhas
e manter as mãos saudáveis.

Men care: por formar um filme protetor na pele é ideal para
formulações pós barba.

Body care: fornece os nutrientes essenciais para manter a pele
hidratada e nutrida além de ativar o processo natural de renovação
celular.

Personal Care





Sabonete de Cacay e Moringa

O Sabonete Vegetal de Cacay e Moringa é um
sabonete perfumado que limpa suavemente a
pele, promovendo sensação de frescor. Ele
contém extrato de Cacay e da Moringa, duas
árvores especiais que nos presentearam com o
melhor da natureza para nossa pele. O Cacay
traz a ação rejuvenescedora de suas
propriedades, a Moringa contribui com seu
alto poder de nutrição, juntos eles formam
um blend de vitaminas essenciais para tratar a
pele.

<



Capacidade de produção mensal

➢ Cacay

100.000 unidades

➢ Moringa

100.000 unidades

➢ Prazo de entrega
Primeira compra em 45 dias
Segunda compra em diante 15 dias

➢ Logística
Frete FOB

➢ Investimento de Marketing
5%  sobre o valor de contrato



Faça parte da IN OUT COSMETIC
Estamos com as portas abertas para captação de distribuidores,

revendedores, perfumarias especializadas e salões de beleza.
contato@inoutcosmetic.com


