
Jequiti redesenha embalagens da Linha Aviva e traz novas fórmulas e cores aos 
compactados 
 
A Unidade de Cosméticos do Grupo Silvio Santos oferece às consumidoras novas embalagens 
douradas, com nova fórmula e novas cores aos produtos compactados - blush, pó e duo de 
sombra- com design moderno e elegante 

 

 
 
A maquiagem tem o poder de transformar o dia a dia das mulheres de fora para dentro, 
fazendo com que se sintam mais bonitas e atraentes. Pensando em todos os benefícios que a 
maquiagem proporciona, a Jequiti acaba de redesenhar todos os compactados da linha Aviva, 
os blushes e os pós tanto o compacto como o de efeito bronzeador, além dos duos de 
sombras. As novas embalagens, fornecidas pela REXAM são douradas com design fashion e 
inovador, em contrapartida ao design branco comercializado anteriormente. As cores dos 
produtos, que serão lançados no próximo dia 23, foram todas atualizadas dando lugar aos tons 
mais vivos e atraentes. 
 
Além da qualidade superior do material utilizado nas novas embalagens, há o diferencial no 
potencial cosmético da linha Aviva. A propriedade “Soft Focus”, presente no blush e no pó - 
compacto e de efeito bronzeador-, possui micropartículas que aderem melhor à pele, cobrindo 
e disfarçando pequenas imperfeições, e componentes que são capazes de se ajustar de 
maneira mais uniforme, diminuindo assim a aparência das linhas finas do rosto, 
proporcionando uma pele perfeita com maior naturalidade, muito mais suave e macia. 
 
As novas embalagens dos compactados da linha Aviva agregam os produtos: Pó Compacto - 
Claro, Médio, Escuro e Translúcido - novo! -(R$26,80 cada), Blush - Malva Rose e Rosa 
Carmim - novo! - (R$ 28,70 cada), Pó com Efeito Iluminador e Bronzeador - Marrom Pêssego - 
novo! - (R$ 29,70) e Duo Sombras - seis novas duplas de cores - (R$ 25,80 cada). 
 
As novas embalagens e compactos da linha Aviva da Jequiti estão disponíveis via venda direta 
por meio de mais de 161 mil consultoras e consultores em todo o país e podem ser 
encontrados com as consultoras de beleza Jequiti. Para localizar a mais próxima de você, entre 
em contato com o SAC – 0800 776 7575 ou http://www.jequiti.com.br  
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