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Os vaidosos não terão mais que apelar para a coleção de cremes anti-rugas de suas 
companheiras. A marca francesa de cosméticos Biotherm traz para as prateleiras no 
início de maio o Age Fitness Soin Actif Anti-Age (R$ 226), o primeiro creme "antiidade" 
do mercado dirigido explicitamente aos homens. A aposta, segundo a empresa, não 
tem como não vingar: o segmento masculino é o que mais tem crescido na Biotherm. 
Já representa 20% das vendas, boa fatia para a marca que até pouco tempo só 
lançava produtos masculinos relacionados ao ritual da barba.  

"Até agora, o que havia eram after shaves ou hidratantes enriquecidos com 
antioxidantes, como a vitamina C", afirma Débora Szkurnik, gerente de marketing da 
empresa no Brasil. Desde 1998, a Biotherm, que pertence à L'Oréal, tem sido pioneira 
em colocar em lançar uma gama bem variada de produtos específicos para homens, 
que inclui esfoliantes corporais e até um creme para definir o abdome. A versão 
masculina do Age Fitness contém extrato de folha de oliveira, rico em "oleoeuropeína", 
um ativo anti-radicais livres, além do extrato do plâncton de fontes termais, 
ingrediente que consagrou a marca.  

Para agradar esse público, a Biotherm preocupou-se em desenvolver um creme com 
fragrância tipicamente masculina, de consistência não-oleosa e que é rapidamente 
absorvido pela pele, já que homens detestam ficar com a pele engordurada e 
brilhante. O produto foi testado em 116 homens com idades entre 28 e 45 anos, que 
sentiram a pele mais uniforme e firme a partir do 8º dia de aplicação.  

Uma das fontes de inspiração para a Biotherm foi um estudo do instituto francês Ipsos, 
segundo o qual um em cada dois homens teme o envelhecimento da pele e 70% 
destes fazem algum tipo de tratamento com o objetivo de manter o rosto jovem. A 
empresa acredita que o resultado se aplica aos brasileiros. Para Ed Groppo, sócio da 
primeira clínica de estética só para homens do país, o Garagem, não há a menor 
dúvida: "Recebemos cerca de 40 homens por dia e boa parte deles recorre a 
tratamentos como peeling e botox". Groppo também garante que eles estão muito 
bem informados sobre o assunto, ao contrário do que imaginam as mulheres.  
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