
PLANO DE NEGÓCIO



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A B&F Indústria e Comercio de Cosméticos Eireli - ME, surgiu no mercado em
novembro de 2007, através de visão empreendedora e de muita dedicação dos
seus sócios fundadores Alex Borges e Kelly Furlanetto, onde identificaram a
oportunidade de soluções diferenciadas para o mercado de cosméticos.

Com a proposta de apresentar algo diferente ao mercado, o grupo B&F
Cosméticos lançou a marca própria INNMAX Professional e passou a
demonstrar para seus clientes suas competências a fim de transformar sonho
em realidade e satisfazer os clientes através da produção e comercialização
de cosméticos de alta performance, com Atendimento Personalizado, P&D
Qualificado, Agilidade, Ética e Rentabilidade do Negocio.

Grupo:



NOSSA HISTÓRIA 
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Grupo B&F 
Cosméticos 

entra  na 
Venda Direta 

Na Sala do 
apartamento do 
Sr Alex Borges e 

da Sra Kelly 
Furlanetto Nasce 

a B&F 
Cosméticos

Lançamento da 
linha InnMax 

Profissional ao 
mercado

Inauguração da 
fabrica própria 

Ampliação do 
parque fabril

Grupo:



“Desenvolver um 
empreendedor em cada lar, 
transformando suas vidas 
através de um plano justo, 
desenvolvimento contínuo, 
produção e comercialização 

de cosméticos.”

NOSSA MISSÃO

Kelly Furlanetto & Alex Borges
(fundadores da B&F Cosméticos)



NOSSO MERCADO

Mercado de estética (Salões)
cresceu 567% no Brasil,
passando de 72 mil para mais
de 480 mil profissionais.

O Setor movimenta R$50,43
bilhões em 2019**.
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Fonte: Projeção da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (ABIHPEC)



OPORTUNIDADE

✓ Baixo Riscos

✓ Baixo Investimento

✓ Liberdade Financeira

✓ Liberdade Geográfica 

✓ Flexibilidade de Horário

✓ Crescimento Profissional 

Grupo:



COMO FUNCIONA

Industria Logística Distribuidor Revendedor Vendedor
MARKETING  
TRADICIONAL

Industria Logísticas
VENDA 
DIRETA
O consumidor compra 
diretamente da indústria

e recebe, em desconto, tudo

que seria pago aos intermediarios  
da cadeia de distribuição tradicional

Salão de Beleza
Consumidor

Salão de Beleza
Consumidor

Grupo:

O consumidor final
paga  todas as despesas 
dos  intermediários na 
cadeia  de distribuição tradicional



OFERECEMOS A NOSSOS REVENDEDORES

PRODUTO DE 
EXCELENTE QUALIDADE

TREINAMENTO 
ESPECIALIZADO

SUPORTE 
QUALIFICADO

CRESCIMENTO  PROFISSIONAL 
POR MERITOCRACIA

Grupo:



Grupo:



VENDA DIRETA

Ganhe até

**Ver política de bonificação no Manual de Normas e Conduta

100% DE  LUCRO



VENDA DIRETA 

O revendedor  ganha até 100% de margem na vendas de nossos produtos 

Nível Quantidade 

de venda Mês
Kit Loiras Empoderadas Total de Ganhos por Nível

44 R$ 88,10 R$ 3.876,40

TOTAL R$ 3.876,40

Exemplo de Ganhos Revendedor

Grupo:

**Ver política de bonificação no Manual de Normas e Conduta



Grupo:



PLANO DE CRESCIMENTO EFICAZ 

SEUS ESFORÇOS reconhecido por 
meritocracia.

Empresário 

PRATA  

VQ: 1K VQ: 2K VQ: 5K VQ: 10K VQ: 40K VQ: 60K VQ: 80K VQ: 300K

Empresário

OURO

Empresário

RUBI

Empresário 

SAFIRA

Empresário 

ESMERALDA

Empresário 

Diamante 

Empresário

DUPLO DIAMANTE 

Grupo:

Empresário 

BRONZE 
EMPREENDEDOR

Valor de Qualificação

**Ver política de bonificação no Manual de Normas e Conduta



Grupo:



Kit Loiras Empoderadas

O Kit Power Blond é composto por:

Shampoo Power Blond InnMax, é para
cabelos Loiros ou Descoloridos, matiza o
amarelo enquanto recupera a força e
resistência dos fios.

Máscara Condicionante Power Blond
InnMax 300g, repara a estrutura do fio,
neutraliza o amarelo enquanto condiciona o
cabelo deixando tratados, macios e com brilho
irradiante, com sua fórmula exclusiva InnMax,
não mancha, não chumba, não resseca,
previne o envelhecimento capilar dos fios e
auxiliando na correção da tonalidade e
deixando o cabelo hidratado e platinado.

Modo de Usar: Aplique Shampoo no cabelo
umedecido e massagear até a formação de
espuma, repita se necessário, enxague bem.
Após aplique a quantidade suficiente da
Máscara no cabelo e massagear das metade
do cabelo para as pontas, e deixar repousar
por 3 minutos se necessário use uma toca
plástica para melhor resultado.

Resultados:

Cabelos com a cutícula selada, hidratado e
platinado perfeito.



Kit Morenas Iluminadas

O kit Whey Protein é composto por:

Shampoo Hidratante Whey Protein
Suplemento Capilar, é composto por
tensoativo suaves de origem vegetal
associados ao nutriente composto por proteína
do trigo, que promove uma limpeza suave nos
fios, hidratando enquanto higienizam.

Máscara capilar Whey Protein Suplemento
Capilar, é composta com 18 aminoácidos
restaura o equilíbrio e resgata a flexibilidade
dos fios em 2 minutos, proporcionando um
tratamento potente com o máximo de
suplementação de vitaminas.

Modo de Usar: Aplique Shampoo no cabelo
umedecido e massagear até a formação de
espuma, repita se necessário, enxague bem.
Após aplique a quantidade suficiente da
Máscara no cabelo e massagear das metade
do cabelo para as pontas, e deixar repousar
por 3 minutos se necessário use uma toca
plástica para melhor resultado.

Resultado: 

Cabelos fortes e tratados e com um brilho 
irradiante e macio.



Kit Liso Mágico

O Kit Pós Química é composto por:

O Shampoo InnMax Pós Química para
cabelos alisados com progressivas ou
alisamentos, limpa suavemente enquanto o
Shampoo Pós Química reestabelece o pH do
cabelo e controla o volume, deixando cabelos
equilibrados e com brilho natural.

A Máscara Condicionante InnMax Pós
Química para cabelos que passaram por
alisamento ou progressiva, hidrata o fio
enquanto reduz o volume e recupera a fibra
capilar.

Modo de Usar: Aplique Shampoo no cabelo
umedecido e massagear até a formação de
espuma, repita se necessário, enxague bem.
Após aplique a quantidade suficiente da
Máscara no cabelo e massagear das metade
do cabelo para as pontas, e deixar repousar
por 3 minutos se necessário use uma toca
plástica para melhor resultado.

Resultados:

Cabelos com a cutícula selada, hidratado e
brilhosos e macios liso irradiante.



Kit Equilibrium 

Kit Equilibrium Composto por:

Shampoo Hidratante, foi desenvolvido com
matérias primas capazes de intensificar a
carga iônica dos fios e assim limpando os fios
sem danificá-los. pH ácido e agentes iônico
que limpam o fio sem danificá-lo

Máscara Condicionante, é um poderoso
veículo que conduzir os ativos para a parte
interna do cabelo, enriquecida com um sistema
único de texturização da fibra capilar,
desenvolvido para conduzir de forma
inteligente os ativos e promover
condicionamento e brilho tridimensional.

Modo de Usar: Aplique Shampoo no cabelo
umedecido e massagear até a formação de
espuma, repita se necessário, enxague bem.
Após aplique a quantidade suficiente da
Máscara no cabelo e massagear da metade do
cabelo para as pontas, e deixar repousar por 3
minutos se necessário use uma toca plástica
para melhor resultado.

Resultados:

Cabelos fortes e tratados desde a primeira 
aplicação, e energeticamente equilibrado 
proporcionando cabelos com a cutícula selada, 
com brilho e com vida.



Kit Hidrate

O kit da Hidrate é composto por:

Shampoo Hidrate pH Alcalino: limpa
profundamente os fios eliminando resíduos
de cosméticos, poluição e outros com a
máxima de suavidade.

Condicionador Hidrate: com sua fórmula
enriquecida com silicones essenciais que
promovem o condicionamento aos fios com a
máxima suavidade, desembaraçando e
melhorando a pentiabilidade.

Modo de Usar: Aplique Shampoo no cabelo
umedecido e massagear até a formação de
espuma, repita se necessário, enxague bem.
Após aplique a quantidade suficiente da
Máscara no cabelo e massagear da metade do
cabelo para as pontas, e deixar repousar por 3
minutos se necessário use uma toca plástica
para melhor resultado.

Ação:

A Hidrate é um system de retenção hídrica que
alia custo a benefício, pois além de sua fácil
aplicação o resultado e surpreendente com o
baixo custo, assim deixando o cabelo macio,
flexíveis e com força e vitalidade.



Cachos Perfeitos
Curly – Creme Ativador de Cachos

O Creme Ativador de Cachos InnMax -
Curly, nutri, texturiza, defini e reduz o frizz
dos cachos, possui em sua fórmula
nutrientes necessários para a proteção dos
fios no dia a dia. Recomendado para
cabelos crespos e ondulados, modela os
cachos e reduz o volume.

Modo de Usar:

Aplique a quantidades suficiente na palma 
da mão e espalhe no cabelo úmido e limpo, 
modele com as mãos e deixe secar sem 
enxaguar. Pode ser usado com o difusor.

Rendimento: aproximado de 60 aplicações, 
dependendo do tamanho do cabelo. 

Resultado: 
Cachos modelados, hidratados e sem 
frizz



B-TOX PROGRESSIVA DE CHUVEIRO
B-TX – Progressiva de Chuveiro

Máscara Regeneradora, proporciona o
realinhamento dos fios com máxima
hidratação através do ácido hialurônico.
Deixando seu cabelo naturalmente, macio e
brilhante. Fórmula especialmente
desenvolvida para todos os tipos de cabelo.

Modo de Usar: Após lavar o cabelo com
shampoo, aplique a quantidade suficiente
da Máscara Regeneradora B-TOX, no
cabelo e com o auxílio de um pente aplique
mecha a mecha em toda a extensão do
cabelo, respeitando 0,5 cm da raiz, deixe o
produto agir por 30 minutos e enxágue bem,
após retire o produto e finalize como
desejar. Para melhor selamento da
cutícula seque o cabelo escovando e
finalize com uma chapinha.

Resultados

Cabelos alinhados e sem frizz, com um
balanço natural, regenerado e com o brilho
irradiante.



Leave-in Volume Control

Creme Leave-in Volume Control 250g

O Creme Leave-in InnMax Volume Control
250g protege, desembaraça e facilita a
escovação, protegendo os fios e auxiliando na
recuperação da estrutura capilar, desenvolvido
com silicones hidrossolúveis que aderem ao
fio, criando uma película protetora sem deixá-
lo gorduroso, eliminado o frizz e reduzindo o
volume. seus cabelos leves e com brilho
irradiante.

Modo de Usar:

Pode ser usado úmido ou seco, aplique uma
pequena quantidade do no sentido do fio da
raiz para as pontas, respeitando de 2 a 5
centímetro da raiz, e proceda a finalização do
cabelo como desejar. Rendimento,
aproximadamente 30 aplicações dependendo
o tamanho do cabelo.

Resultado

Cabelo sem frizz, macio, leve, volume
controlado e com um brilho irradiante.

Recomenda-se o uso do Shampoo e Máscaras

InnMax Professional Hair para alcançar

resultados extraordinários ao seus cabelos.



10 x 1 Leave-in Thermoprotect

10 x 1 Leave-in Termoprotecto 250g

O Creme Leave-in 10 x 1 Thermoprotect Inn
Max é para cabelos danificados, foi
especialmente desenvolvido para proteger os
cabelos enquanto age como finalizador, frente
às várias agressões físicas e químicas a que
os cabelos são submetidos diariamente como:
secador de cabelo, dióxido de carbono,
radiação solar, chapinha, tratamentos com
tinturas e descolorantes.

Modo de Usar:

Aplicar o Thermoprotect 10x1 Leave-in nos
cabelos úmidos e limpos, aplique pequenas
quantidades nos fios e proceda a finalização
do cabelo com escovação ou conforme
desejado.

Resultado

Cabelos recuperados, resistentes e livre de 
porosidade. Maciez, brilho e muita leveza.



Bem Comportadinho

Spray Finalizador 120g

Spray Finalizador, O BEM
COMPORTADINHO, carinhosamente
apelidado pelas consumidoras e um complexo
de silicones de alta performance de brilho, e
anti-frizz e proteção térmica, que oferece
resultados superiores ao comparado com os
silicones do mercado.

Modo de Usar:

Com o cabelo molhado borrife o spray
finalizador, e com um auxílio do secador seque
toda a extensão do fio e finalize o tratamento
com uma escova e/ou chapinha leve como
desejar.

Resultados:

Cabelos fortes e tratados desde a primeira
aplicação, e energeticamente equilibrado
proporcionando cabelos com a cutícula selada,
com brilho e com vida.



Active Shine Oleo de Argan
Active Shine 45g e 15g – Óleo de Argan

O Óleo de Argan - Active Shine InnMax,
nutre, hidrata e protege os fios sem deixá-los
oleoso, graça a sua formula leve com silicones
voláteis que não pesa o cabelo e aliado a
extratos vegetais, contendo licopeno que e um
protetor solar natural e sua exclusiva
fragrância floral frutal deixa um aroma
agradável aos cabelos, possui ação defrizante
combatendo os fios rebeldes, O Óleo de Argan
InnMax reduz o volume e concede um brilho
irradiante e com alta rentabilidade cria uma
fina película protetora da fibra capilar.

Modo de Usar:

Aplique uma pequena quantidade de Active
Shine Argan Oil na palma da mão e espalhe
nas pontas do cabelo até a completa
absorção.

Resultado: 

Cabelos hidratados e com um brilho irradiante 
e macio.



Kit Repolarização
Repolarização Capilar

A Repolarização capilar é um tratamento seguro,
versátil e eficaz, que reequilibra as cargas
positivas e negativas do cabelo realinham o
equilíbrio energéticos da cutícula e trazendo para
a neutralidade os ânions e cátions do cabelo e do
couro cabeludo, sendo assim trazendo o brilho,
maciez e cabelos neutralizados estaticamente.

Seu kit é composto por: Shampoo, Mascara,
ampolas Hidratação, Nutrição e Reconstrução e
Spray finalizador.

Modo de Usar:

Solicite o Manual RPC para Áre Comercial através
do e-mail representante@innmax.com.br

Resultados:

Cabelos fortes e tratados desde a primeira
aplicação, e energeticamente equilibrado
proporcionando cabelos com a cutícula selada,
com brilho e com vida.

mailto:representante@innmax.com.br


Kit Hidrate

Hidrate Hair System

A linha HIDRATE foi desenvolvida para
cabelos que precisam de hidratação, assim
podendo ser usada diariamente no lavatório
do salão para preparar os cabelos para os
serviços como: escova, corte etc..,
enriquecida com germe de trigo promove
limpeza e condicionamento, mantendo-os
pronto para o serviço no salão.

Modo de Usar:

Passo 1- Aplique o Shampoo Hidrate sobre
o cabelo molhado, massageando até formar
bastante espuma, enxágue abundante e
repita se necessário.

Passo 2 - Com os cabelos úmidos aplique o 

Condicionador massageando os fios por 2 

minutos. Enxágue e finalize com o secador 

ou naturalmente.

Resultados:

Cabelos nutridos e fortes pronto para os 

serviços do salão com brilho e vitalidade. 



Gloss Magic Brusch

Magic Brusch

Elaborado com Argan Oil que é rico em Ômega
6, Ômega 9 e Vitamina A , promove a
resistência a umidade, fornece brilho e nutri e
fortalece a fibra capilar, associado a agente
que repõe massa proteica, reduz o frizz,
condicionamento e maciez aos fios, juntos com
o Bland de Ácidos que aliados sela a cutícula
e fornece uma película protetora contra a ação
do tempo, promovendo um efeito liso intenso
com brilho duradouro aos fio.

Gloss. Magic Brush, elaborada com Argan Oil
e agentes de reposição de massa proteica, 
formando uma película protetora contra a ação 
do tempo, promovendo um efeito liso intenso 
com brilho duradouro aos fios.

Modo de Usar:

Solicitar para a área comercial o passo a 
passo através do e-mail 
revendedor@innmax.com.br

Resultado
Cabelos lisos e tratados por muito maior tempo
e com um brilho irradiante.

mailto:revendedor@innmax.com.br


Máscara Blond 1kg 

A linha WHEY PROTEN foi desenvolvida para
cabelos secos e quebradiço, composta com 18
aminoácidos restaura a fibra capilar e
proporcionando um tratamento potente com o
maximo de suplemento de vitaminas, cabelos
macios, brilhante, com força e vitalidade.

Máscara capilar Whey Protein Suplemento
Capilar, é composta com 18 aminoácidos
restaura o equilíbrio e resgata a flexibilidade
dos fios em 2 minutos, proporcionando um
tratamento potente com o máximo de
suplementação de vitaminas.

Modo de Usar:

Aplique Shampoo no cabelo umedecido e
massagear até a formação de espuma, repita
se necessário, enxague bem. Após aplique a
quantidade suficiente da Máscara no cabelo e
massagear da metade do cabelo para as
pontas, e deixar repousar por 3 minutos se
necessário use uma toca plástica para melhor
resultado.

Resultado: 

Cabelos fortes e tratados e com um brilho 
irradiante e macio.



Kit Platinados Perfeitos
Platinados Perfeitos

OX 35 VOLUMES BLOND

Pó Descolorante VITCOLOR

Mascara Power Blond 1kg

O kit Platinados perfeitos foi desenvolvido
para auxiliar o profissional cabeleireiro no
clareamento dos fios, através da sinergia
entre Ox, Po e Máscara Blond, o
clareamento fica perfeito, levando a cor do
cabelo para um platinado.

Modo de Usar:

Recomenda-se que seja aplicado por um
profissional habilitado á usar o produto, e
seguir as instruções da rotulagem.

Resultados

Cabelos platinados perfeitamente



Kit Lavatório Pro+
Kit Lavatório Pro+
O shampoo e Condicinador Pro+ foi
desenvolvido para auxiliar o professional
cabeleireiro a preparar o fio antes de fazer
um serviço.

Modo de Usar:

Reserve quantidade seuficiente do
shampoo pro+ na palma da mão e aplique
no cabelo úmido, massageando atá formar
espuma, retire com agua e repita-se
necessário.

Após retirar o shampoo, aplique o
condicionador pro+ mecha a mecha para
uma melhor absorção ao fio, retire com
agua e siga para o serviço.

Resultados:

Cabelos limpos e condicionados prontos
para o proximo passo no salão.



Grupo:

**Ver política de bonificação no Manual de Normas e Conduta



Reconhecimento 
de um Pin PRATA  

Personalizada.

EMPRESÁRIO
BRONZE

Um cheque no valor de 
R$ 1.000,00

Grupo:

*** imagens meramente ilustrativas Ver norma e conduta B&F Cosméticos InnMax

Reconhecimento 
de um Pin BRONZE  

Personalizada.

Um cheque no valor de 
R$ 2.000,00

Reconhecimento 
de um Pin OURO  

Personalizada.

Um cheque no valor de 
R$ 5.000,00

Reconhecimento 
de um Pin RUBI  
Personalizada.

Um cheque no valor de 
R$ 10.000,00

VIP CLUB
EMPRESÁRIO

PRATA

EMPRESÁRIO
OURO

EMPRESÁRIO
RUBI



VIP CLUB

Reconhecimento de um Pin Gerente e 
Loja Virtual Personalizada.

EMPRESÁRIO 
SAFIRA

Uma Viagem nacional com 
acompanhante no valor de R$ 16.000,00

Grupo:

*** imagens meramente ilustrativas Ver norma e conduta B&F Cosméticos InnMax



VIP CLUB

Reconhecimento de um Pin Diretor e 
Loja Virtual Personalizada 

EMPRESÁRIO 
ESMERALDA 

Um Carro Popular no Valor de            
R$ 38,970,00 

Grupo:

*** imagens meramente ilustrativas Ver norma e conduta B&F Cosméticos InnMax



VIP CLUB

Reconhecimento de um Pin Diamante 
e loja Virtual Personalizada 

EMPRESÁRIO 
DIAMANTE 

Um cruzeiro nacional com 
acompanhante no valor R$ 32,000,00 

Grupo:

*** imagens meramente ilustrativas Ver norma e conduta B&F Cosméticos InnMax



VIP CLUB

Reconhecimento de um Pin Duplo 
Diamante e Loja Virtual Personalizada. 

EMPRESÁRIO 
DUPLO DIAMANTE

Um Carro de Luxo no valor            
R$ 120.000,00

Grupo:

*** imagens meramente ilustrativas Ver norma e conduta B&F Cosméticos InnMax



FAÇA 
ACONTECER  
AGORA! 

O que mais você gostou?

Se você fosse começar esse novo empreendimento
agora quanto você precisa ganhar?

Quanto tempo você se dedicaria por semana para 
ter essa renda?

Quantos meses você trabalalharia esse números de 
horas para desenvolver sua renda desejada?

Preencha o  seu cadastro no link abaixo!

CLIQUE AQUI E CADASTRE –SE 

https://www.innmax.com.br/revendedor-innmax


Muito 
Obrigado!!

Nós podemos lhe ajudar a realizar todos 

seus SONHOS!!!

Só depende de VOCÊ!!

CADASTRE-SE

https://www.innmax.com.br/revendedor-innmax

