
Alterações com sutileza
Neutrox muda de embalagem depois de

epois de 34 anos com a mesma cara e a mesma
apresentação, os produtos para cabelos Neutrox
acabam de ter suas fórmulas e suas embalagens
modernizadas. Lançada em 1974 pelo laborató-
rio Coper, a marca foi comprada em 2006 pela

divisão Bertin Higiene e Beleza, do Grupo Bertin, dona da
Ox Cosméticos, que decidiu reformular totalmente a linha
Neutrox, hoje formada por 42 itens, entre xampus, condicio-
nadores, cremes para pentear e cremes de tratamento em sete
linhas diferentes.

Com a reformulação, as embalagens ganharam nova cara,
em trabalho da agência Cornerstone Strategic Branding, de
Nova York. A forma cilíndrica dos frascos, que se tornou
famosa com o Neutrox l Clássico, foi estendida para toda a
linha e as embalagens ganharam cores mais vibrantes e tampa
flip-top. "A mudança de Neutrox não foi só de embalagem",
conta Lúcia Rolla, gerente de Marketing para Mercados de
Massa da divisão Bertin Higiene e Beleza. "Ocorreu uma
renovação completa de conceito, layout, formulação e fra-
grâncias." Os produtos, antes identificados por números e
nomes, agora têm só nome.

Segundo a executiva, pesquisas indicaram que a marca
precisava se modernizar. Isso foi feito em todas as linhas, mas
sem descaracterizar os equities da marca, isto é, as caracte-
rísticas que tornam facilmente identificáveis suas especifi-
cidades. É o caso do shape da embalagem de Neutrox, que
foi mantido por ser o que Lúcia Rolla define como "um
propertie da marca". Nesse enquadramento, o recipiente do
Neutrox l Clássico, com sua cor amarela e vermelha, passou
por mudanças muito sutis, não obstante ocupar lugar de proa
entre as embalagens mais imitadas do Brasil. Outra novidade
é que o condicionador'concentrado agora tem a tampa na
base do frasco, para facilitar o escoamento do creme.

O destaque da nova linha Neutrox, segundo a gerente, é a
fórmula "0% Sal", "única na sua categoria e que proporciona
aos cabelos mais brilho e hidratação com menos química".

As embalagens de polietileno de alta densidade (PEAD)
são produzidas pela Igaratiba e pela Bertin Embalagens
Plásticas, uma das empresas do Grupo Bertin. (FP)
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