
Desperte o que há de melhor.

MAIS06 PROMO!
JUNHO | 21

DE 01 A 30/06

Deixe que seus desejos te conduzam 

para uma overdose de amor.  

Nesse Dia dos Namorados presenteie  

com produtos Racco!



• Deo Colônia Paradiso Femme 
Racco, 95ml (159)

• Deo Colônia Paradiso Homme 
Racco, 95ml (154)

• Caixa Organizadora com Divisórias 
(635)

Kit Paradiso
 (93622)

• Deo Colônia Feminina Itten Racco, 
100ml (147)

• Hidratante Corporal Efervescente 
Overdose Mix Racco, 150ml (1118)

• Caixa de Presente (721)

Kit Itten
(93623)

CAIXA PRESENTE
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DE: 392,70
POR: 169,90

28

DE: 212,70
POR: 129,90

23

MadeiraFloral

Floral



• Sabonete Líquido Facial de Algas 
Marinhas ARL Racco, 150g (1382)

• Creme Desodorante 
Antitranspirante Regulateur Racco 
- bisnaga, 60g (1011)

• Caixa de Presente Preta com 
Dourado (829)

Kit Cuidados
 (93627)

Kit Multi Aloe 1
 (93628)

• Creme Revitalizante para Face 
e Corpo Multi Aloe Racco, 50g 
(1185)

• Gel de Aloe Vera Fortifier Multi 
Aloe Racco, 100g (1189)

• Caixa de Presente Preta com 
Dourado (829)

DE: 69,70
POR: 45,80

7
DE: 101,70
POR: 69,80
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Kit Mais Pura 
Cabelos

 (93629)

• Shampoo Mais Pura Racco, 250ml 
(1347)

• Condicionador Mais Pura Racco, 
250ml (1348)

• Caixa de Presente Preta com 
Dourado (829)

Kit Mais Pura 
Corpo

 (93630)

• Hidratante Corporal Algodão  
Mais Pura Racco, 250g (1345)

• Hidratante Corporal Karité 
Mais Pura Racco, 250g (1350)

• Caixa de Presente (721)

DE: 61,70
POR: 56,80

7 DE: 66,70
POR: 59,80

8

CAIXA PRESENTE

Karité

Algodão

CAIXA PRESENTE
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CAIXA PRESENTE CAIXA PRESENTE

• Sabonete Líquido Facial 
de Algas Marinhas ARL 
Racco, 150g (1382)

• Protetor Solar Facial FPS 
70 Soleil Racco, 40g 
(3054)

• Caixa de Presente (721)

Kit Cuidado 
Facial
 (93631)

DE: 141,70
POR: 94,80

16

DE: 106,70
POR: 75,80

11

Kit Multi Aloe 2
 (93632)

• S.O.S Aloe Spray 
Multifuncional Multi Aloe 
Racco, 200ml (3075)

• Creme Relaxante para as 
Pernas Defatigant Multi Aloe 
Racco, 120g (1425)

• Caixa de Presente (720)
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CAIXA PRESENTE

CAIXA PRESENTE

• Sérum Corporal Anticelulite com 
DMAE Ciclos d’Racco, 200ml 
(5501)

• Soufflé Anticelulite Ciclos 
d’Racco, 250g (5502)

• Caixa de Presente Preta com 
Dourado (829)

Kit Ciclos 
Corporal
 (93633)

• Espuma de Limpeza Facial Ciclos 
D’Racco, 140ml (5518)

• Tônico Facial Ciclos D’Racco, 150ml 
(5517)

• Caixa de Presente (721)

Kit Ciclos 
Facial
 (93634)

DE: 296,70
POR: 249,80

35
DE: 106,70
POR: 89,90

12
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ELE VOLTOU!

Equilibre seu 
peso com 

muito sabor 
e nutrição

Fit Life Racco − Pó para o 
Preparo de Bebidas para 
Redução de Peso − sabor 
Chocolate, 480g (983)

R$99,90
14

CHO
CO

LATE

sabor
• Sabonete Líquido 

Intimo Feminino Racco - 
Tradicional, 210ml (1006)

• Desodorante Intimo Jato 
Seco Racco, 100ml (1015)

• Caixa de Presente Preta 
com Dourado (829)

Kit Intimo
 (93624)

• Creme Desodorante 
Antitranspirante Regulateur 
Racco - pote, 60g (1000)

• Creme Desodorante 
Antitranspirante Regulateur 
Racco - bisnaga, 60g (1011)

• Caixa de Presente (720)

Kit Regulateur 2
 (93626)
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DE: 80,70
POR: 59,80

9   

DE: 49,70
POR: 31,80

4

CAIXA PRESENTE

CAIXA PRESENTE
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*Promoções válidas de 01 a 30/06/21 ou enquanto durarem os estoques.

Sabonete Líquido 
Lipogel Racco, 120ml 
(1481)

DE: 59,90
POR: 45,90

6

Creme Esfoliante Facial com 
Bambu Ciclos Peeling Racco, 
50g (1440)

DE: 38,90
POR: 34,90

5

Creme Facial com Alfa-
Hidroxiácidos Ciclos Peeling 
Racco, 40g (1450)

DE: 64,90
POR: 56,90

8

Máscara Reconstrutora de Uso 
Diário Tratamento Profissional 
Serie Premium Racco, 200g 
(1809)

DE: 52,90
POR: 44,90

6

Ampola Desamareladora 
Serie Premium Racco,  
4 unid. 15ml cada (1811)

DE: 64,90
POR: 59,90

8

NOVA EMBALAGEM
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Água Micelar Ciclos 
D’Racco, 150ml (5519)

DE: 48,90
POR: 44,90

6

Spray de Hidratação 
Intensiva para os Pés 
Principles Racco, 50ml 
(1307)

DE: 64,90
POR: 45,90

6

Hidratante Corporal Bio 
Therapy Racco, 150ml 
(1084)

DE: 54,90
POR: 39,90

7

DE: 49,90
POR: 39,90

5

Doopetz - Spray de 
Brilho para Cães e Gatos  
Racco, 120ml (2014)

Doopetz - Shampoo 
Suave para Cães e Gatos  
Racco, 250ml (2016)

DE: 44,90
POR: 37,90

4
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Creme Desodorante 
para os Pés Principles 
Racco, 50g (1301)

DE: 24,90
POR: 15,90

3

30%
Mais de

de desconto

Creme Hidratante para as 
Mãos FPS 15 Nutriplus C 
Racco, 60g (5120)

DE: 45,90
POR: 32,90

5



Fibra Life Refresh - Pó 
para Bebida com Fibra 
Prebiótica - Chá Verde 
Sabor Limão Racco,  
200g (915)

DE: 59,90
POR: 45,90

6

PRODUTO
VEGANO

IOS Aloe Life - Suplemento 
Pronto para Beber com 
Vitamina C e Sabor Aloe 
Vera Racco, 1l (949)

DE: 99,90
POR: 79,90

15

IOS Collagen Life - 
Colágeno Hidrolisado 
em Pó Racco, 200g 
(928)

DE: 129,90
POR: 89,90

16

Espuma de Higiene Íntima 
Refrescante Intimo Racco, 
50ml (1028)

DE: 36,90
POR: 29,90

5

Óleo Relaxante 
Desodorante para as Pernas 
Defatigant Multi Aloe 
Racco, 100ml (1426)

DE: 49,90
POR: 39,90

5

Desodorante Intimo Tec 
Racco, 50ml (1032)

DE: 49,90
POR: 39,90

6
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Deo Colônia Masculina 
Seduction Racco, 15ml (197)

DE: 30,00
POR: 16,90

3

10DE: 99,90
POR: 49,90

Deo Colônia City 
Racco, 50ml (311)

Madeira

18

Deo Colônia Paradiso 
Femme Racco, 95ml 
(159)

DE: 179,90
POR: 79,90

Floral

18

Deo Colônia Paradiso Homme 
Racco, 95ml (154)

DE: 179,90
POR: 84,90

Madeira

Floral

Deo Colônia Rock de  
Racco Mulher, 100ml 
(142)

Floral
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DE: 169,90
POR: 69,90

17 

DE: 139,90
POR: 61,90

Deo Colônia 
Feminina Itten 
Racco, 100ml (147)

14



COMPRE 1
LEVE 2

COMPRE 1
LEVE 2

Creme Dental Bio 
Therapy Racco, 130ml 
(1081)

649,90

Enxaguante Bucal Concentrado  
Bio Therapy Racco, 55ml (1096)

645,90

Óleo Essencial Corporal 
Bio Therapy Racco, 10ml

COM COPO 
DOSADOR

1298,90

Lavanda

(1088)

1298,90

Limão

(1090)

1189,90

Laranja Silvestre

(1093)

COMPRE 1
E LEVE 
+1

COMPRE 1
E LEVE 
+1

COMPRE 1
E LEVE 
+1
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1298,90

Alive

(1092)

1298,90

Vida

(1095)



COMPRE 1
LEVE 2

COMPRE 1
LEVE 2

EFEITO

VINIL

Doopetz Gel Dental 
para Cães e Gatos 
Racco, 60g (2013)

322,90

Lex Limpador Multiuso 
Ultraconcentrado Racco, 
500ml (2921)

869,90

Batom Líquido Vinil 
Utopia Luzes Racco, 
5,5g

542,90 cada

Batom Utopia Matte 
Luzes Racco - Alma 
Zen, 3,5g (01/75)

434,90

Base Facial Absolute 
Lifting Racco - Nude, 
40g (45/05)

1189,90

Delineador Líquido para os 
Olhos Luzes Racco - Preto, 
2,5ml (2101)

5 44,90

• Suave Veneno
   (02/15) 

• Flor Astral
   (02/16) 

COMPRE 1
E LEVE 
+1

COMPRE 1
E LEVE 
+1

COMPRE 1
E LEVE 
+1

COMPRE 1
E LEVE 
+1

COMPRE 1
E LEVE 
+1

COMPRE 1
E LEVE 
+1
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Óleo Hidratante para 
Barba For Men Racco, 
50ml (1159)

Sabonete em Creme para 
Barbear For Men Racco, 
110g (1156)
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Protetor Solar Corporal 
FPS 30 Soleil Racco, 
100g (3057)

1179,90

Sabonete Líquido Intimo 
Procto Racco, 120ml 
(1030)

429,90Mousse para Barbear 
Leandro Racco, 150ml (399)

Óleo Vegetal Corporal 
Bio Therapy Racco, 
150ml (1086)

862,90

carreador

869,90

541,90

544,90
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• Pêssego
   (2102) 

• Bronze
   (2103) 

Blush compacto Luzes  
Racco, 5g

69,90 cada 10

Máscara para Cílios 
Max Volume Luzes 
Racco, 6g (2112)

69,90 10

Produtos perfeitos 
para você ser 
quem quiser!



Ciclos Corporal  .... 10
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CORPO

Bem-vindo
ao mundo dos
inquietos.

Daqueles que combatem a inércia.
A preguiça. O tanto faz. O tanto fez.
Eles costumam estar em todos os lugares.
Na multidão. No mar. Na rua. No ar.
Só tem um lugar que eles não estão:  
na zona de conforto.
Aquela zona que com certeza um dia você já conheceu.
Ela até parece boa. Por um tempo.
Depois falta ar. Falta espaço. Falta vida.
A mesma vida que faz você jogar tudo pro alto.
Cansar do mesmo. Evitar o menos. Querer o mais.
Ser inquieto.
Tão inquieto que nenhuma segunda-feira 
cinzenta vai parecer ruim.
Nenhum domingo no sofá será o suficiente.
E nenhuma porta vai permanecer trancada por muito tempo.
Tem gente que confunde esse sentimento com teimosia. 
Excesso de energia. Pressa.
A verdade é que nós, os teimosos, só temos pressa 
de uma coisa: tornar mais pessoas inquietas.
Isso porque é a inquietude que antecipa as boas perguntas.
Pessoas curiosas nunca estão curiosas sozinhas.
Elas se identificam. Se contagiam. Se convidam.
Um convite para deixar de fazer riscos no calendário.
E começar a fazer o calendário valer cada risco.
Nós, os inquietos, nascemos para estar em movimento.
Mudamos certezas.
Batemos de frente com o óbvio.

E, juntos, construímos uma rede 
capaz de repensar ideias e inspirar as 
transformações que o mundo merece.

Racco Magazine • Edição 01 • 2021

Criação e Realização: 
Consultores Independentes  
Racco Cosméticos 

expediente

sac@racco.com.br

racco.com.br

0800 789 10 11

RaccoCosmeticos

RaccoCosmeticos

CanalRaccoCosmeticos
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O CERTIFICADO de DESTAQUE AMBIENTAL –  
SELO VERDE é a eco-etiqueta que atesta a 
qualidade ecológica, socioambiental, do produto 
ou serviço que tem o apoio da sociedade civil.  
É fornecida para empresas que comprovam por 
meio de pesquisa que seus ciclos de vida são 
amigáveis para o planeta e a vida que nele habita.
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trativo passam a ocupar as instalações atuais, na 
Cidade Industrial de Curitiba.
Antes disso, em 1993, Luiz Felipe e Gisela assumem 
o controle acionário da Racco e de suas coligadas. 
As inovações deslancham e a Racco torna-se a pio-
neira em muitas áreas: é a primeira empresa de cos-
méticos do Brasil e uma das primeiras do mundo a 
ter um site na internet; produz o primeiro sabone-
te íntimo do país; é a primeira a fabricar  produtos 
antienvelhecimento com DMAE industrializado. E 
mais: é a única marca a ter uma fragrância assinada 
pelo Rei Roberto Carlos.
Nestes mais de 30 anos de atividade, Luiz Felipe e 
Gisela fizeram questão de compartilhar o sucesso 
e a prosperidade com a comunidade Racco. Assim, 
desde 1989 a empresa vem incentivando e pre-
miando seus consultores e reconhecendo sua par-
ceria em convenções e viagens pelo mundo afora. 

Em 2018, essa vocação se conso-
lida com o lançamento do novo 
plano de Marketing Multinível da 
marca. Com a Racco, milhares de 
homens e mulheres passam a ter 
uma inigualável oportunidade de 
mudança de vida, inspirados pela 
inquietude empreendedora de 
Luiz Felipe e Gisela.
O plano de marketing Racco é ba-
seado no sucesso mútuo. A Racco 
dá as mais calorosas boas-vindas 
àqueles que se identificam com 
os produtos e com a maneira de 
ver a vida e de realizar sonhos. Se 
você ainda não faz parte, venha. 
Se já faz, convide outros para vi-
rem com você.
Contagie, conecte, conquiste. Jun-
tos, construirão uma rede capaz de 
repensar ideias e inspirar as trans-
formações que todos merecem.

PLANO DE 
MARKETING 
RACCO

ALICERCE SÓLIDO E 
SUSTENTÁVEL PARA 
PLANOS DE NEGÓCIOS 
BEM-SUCEDIDOS.Agosto de 1987. Numa casa de um 

bairro tranquilo de Curitiba, nascia 
o empreendimento que até hoje 
vem mudando a vida de milhares de 

pessoas através do marketing de rede.
Luiz Felipe Rauen e Gisela Rauen, parceiros de 
vida e de negócios, unem-se a três sócios e co-
meçam a Racco Cosméticos, com um portfolio 
de 63 produtos. O estoque inicial de 100 mil 
unidades, que era para durar 90 dias, esgota-
-se na metade deste tempo.
Para dar conta da demanda, em 1988 a Racco 
inaugura sua primeira fábrica própria, que che-
gou a entregar o recorde de 173 mil produtos 
por mês. No ano seguinte, é construída outra 
fábrica, quatro vezes maior do que a primeira. 
E, em 1997, no aniversário de 10 anos da em-
presa, a linha de produção e o centro adminis-

Gisela e Luiz Felipe Rauen
Presidentes e Fundadores Racco

SOMOS UMA EMPRESA 
FUNDADA NA PARCERIA 
E NO SUCESSO MÚTUO

Olá, nós somos a Racco.

Racco. 
Pesquisa e 
tecnologia 
para 
produtos 
da mais 
alta 
qualidade.

 Estrutura de fabricação, 
armazenamento e logística 
em Curitiba (Paraná – 
Brasil): mais de 40 mil m² 
construídos em uma área 
total de 150 mil m²

 Distribuição para todo o 
país e também para Estados 
Unidos, Bolívia e Paraguai

 Centro de Pesquisas Racco: 
alto rigor na seleção dos 
melhores fornecedores 
e das mais refinadas 
matérias-primas

 Linha de produção 
automatizada
 Fábrica com os mais 
modernos equipamentos 
para a produção de toda linha 
de cosméticos e alimentos

 Linhas de envase seguem 
os mais rigorosos padrões 
de qualidade

 Recebimento, seleção e envio 
de pedidos de consultores de 
forma 100% automatizada, 
por meio de um moderno 
sistema de transelevadores.
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Reverta agora os sinais do envelhecimento com 
produtos altamente eficazes e compostos por 
ativos opulentos e de última geração.

peles
30 NORMAIS A

OLEOSAS

peles20 OLEOSAS

peles30 SECAS

todos os

30 45
TIPOS DE
PELE 60

Uma pele fresca, 
revigorada e confortável 
fica muito mais disposta 
para combater os sinais 
do tempo

CAVIAR NEGRO

Preserva a juventude

OURO EM PÓ
Nutre e ilumina

DIAMANTE

CICLOS FACIAL
Tecnologia a seu favor e contra o tempo

ESPUMA DE LIMPEZA FACIAL 
CICLOS D’RACCO 140ml

5518

• Limpa profundamente o excesso de 
oleosidade, a maquiagem e os resíduos de 
poluição. Sua ação purificante é muito suave 
e não agride a pele. Indicada para todos os 
tipos de pele, especialmente as maduras.

ÁGUA MICELAR  
CICLOS D’RACCO 150ml

5519

• Limpa + Tonifica + Demaquila + Hidrata + 
Reequilibra + Revigora + Protege +Acalma 
a pele. Limpeza suave e sem ressecamento. 
Use tranquilamente na face, nos lábios e 
nos olhos. Dermatologicamente testado.

TÔNICO FACIAL  
CICLOS D’RACCO 150ml 

5517

• Complementa a limpeza diária 
regulando o pH da pele e normalizando 
os poros dilatados. Possui um complexo 
vegetal com propriedades estimulantes. 
Fórmula sem álcool. Para todos os tipos 
de pele com sinais avançados.

CREME HIDRATANTE 
FACIAL PRIORAGE 30+  
CICLOS D’RACCO 30g

5522

• Hidratação e proteção intensa
• Protege contra a formação de 

radicais livres

CREME HIDRATANTE 
FACIAL PRIORAGE 45+  
CICLOS D’RACCO 30g

5523

• Com ação antioxidante
• Hidrata e aumenta a 

luminosidade, deixando com 
aspecto saudável e desestressado

CREME HIDRATANTE 
FACIAL PRIORAGE 60+  
CICLOS D’RACCO 30g

5524

• Proteção e hidratação muito 
potentes, restaura profundamente 
a pele e a deixa macia e saudável. 
Melhora o contorno facial
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Age durante a 
noite para sua 
pele acordar 
mais firme e 
poderosa

Eficácia 
comprovada!

100% de melhora da 
textura do relevo cutâneo
95,5% de aumento da 
hidratação
95,5% de diminuição dos 
sinais de envelhecimento

As “olheiras” são 
causadas por 
acúmulo de fluxo 
sanguíneo ao 
redor dos olhos. 
Os ativos deste 
sérum devolvem à 
pele a cor normal.

Booster para 
renovar! 

AÇÃO DE 
PREENCHIMENTO 
100%

Potencialize os efeitos dos 
cremes: acrescente a eles 
de 3 a 4 gotas do Sérum 
Concentrado de sua preferência

Para um melhor 
resultado, associe 

ao seu Priorage 
(30+, 45+, 60+) de

preferência.

Cuidados 
especiais para 
a face e olhos

SÉRUM HIDRATANTE PARA 
ÁREA DOS OLHOS OPTIQUE 
CICLOS D’RACCO 15ml

5527

• Contém Ouro em pó, DMAE e Caviar 
Negro e possui textura adequada 
para a delicada área dos olhos

• Ação antioxidante e anti-idade com 
mais firmeza e luminosidade

SÉRUM FACIAL CONCENTRADO 
100% F CICLOS D’RACCO 15ml

5530

• 100% de Polissacarídeos Vegetais + 
extrato biotecnológico de Algas

• Protege a pele, recupera seu viço e 
confere uma aparência mais radiante

• Efeito imediato: pele mais iluminada e 
uniformizada. Efeito de longo prazo: 
pele muito mais hidratada

SÉRUM FACIAL CONCENTRADO 
100% R CICLOS D’RACCO 15ml 

5540

• 100% de Ácido Hialurônico vetorizado com Silício 
orgânico, Glicoproteínas e DHMC

• Revitaliza a pele, deixando sua aparência mais 
suave e uniforme, com um brilho juvenil

SÉRUM FACIAL NOITE  
CICLOS D’RACCO 30ml

5525

• Contém Diamante, Peptídeos, DMAE e 
um complexo oxigenante com ativos de 
Uva Vermelha

• Pele mais hidratada, com menos 
flacidez, menos sinais de fadiga e menos 
rugas. Resultados imediatos e de longo 
prazo. Base siliconada com toque seco
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Efeito 
termogênico 

Enquanto você dorme, 
os ativos deste Sérum 
“devoram” a gordura 
e revigoram a pele

Sérum 
Corporal 
Carnivore  
Ciclos 
D’Racco

Quem usa, 
comprova:  
em 4 semanas, 
redução efetiva 
da circunferência 
abdominal, das 
coxas, do quadril 
e dos glúteos!

Em pouco 
tempo, reduz 
medidas e 
redefine a 
silhueta

Efeito 
Crioterápico

Elimine a celulite de vez!

CICLOS
CORPORARAL

* Tanto nas avaliações clínicas (realizadas por dermatologista) 
como nas subjetivas (percepção dos voluntários), o uso do produto 
demonstrou uma melhora em todos os itens estudados: hidratação, 

flacidez, aspecto acolchoado da pele e aspecto “casca de laranja”.

Eficácia comprovada: 
em 30 dias, abdômen, coxas e 

glúteos menos “acolchoados” e com 
menos efeito “casca de laranja”*

SÉRUM CORPORAL 
CARNIVORE CICLOS 
D´RACCO 14ml

5526

• Ativos: hidrolisado derivado de planta 
carnívora (reduz o acúmulo de gordura)

• Estimula a quebra da gordura  
• Hidrata, revigora e forma um filme 

firmador sobre a pele
• Minimiza a aparência da celulite e 

melhora os contornos corporais

SÉRUM CORPORAL 
ANTICELULITE COM DMAE 
CICLOS D´RACCO 200ml

5501

• Ativos: DMAE, Nicotinato de Metila, 
Cafeína + Extratos Vegetais

• Atividade anticelulite e lipoescultora
• Atenua a flacidez, suaviza e hidrata 

o tecido cutâneo

SOUFFLÉ 
ANTICELULITE 
CICLOS D’RACCO 250g

5502

• Ativos: DMAE, Silanol, 
Cafeína + Extratos Vegetais

• Hidrata intensamente, firma 
e modela

GEL CORPORAL 
REDUTOR DE 
MEDIDAS CICLOS 
D´RACCO 190g

1187

• Ação refrescante do 
Mentol e da Cânfora: 
descongestionante

• Tonifica e estimula 
a pele, favorece a 
eliminação de toxinas
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CICLOS
PEELING
Mantenha sua pele jovem e 
saudável por mais tempo!

O resultado é uma 
pele renovada,  
mais jovem e 
luminosa.

VEJA COMO 
É FÁCIL 
APLICAR! 

Associe ao 
tratamento o 
Protetor Solar 
Facial Corporal 
FPS 70 (3054)

Duas fórmulas que 
esfoliam e renovam 
a pele suavemente

Peeling suave
que regulariza o ciclo 
de renovação celular 
natural da pele

O kit contém: Sérum Concentrado com Ácido 
Glicólico, Sérum Neutralizante, Creme de Manutenção 
Diária Pós-Peeling e Frasco Dosador

CREME FACIAL COM  
ALFA-HIDROXIÁCIDOS  
CICLOS PEELING RACCO 40g 

1450

• Um peeling suave que regulariza o ciclo 
de renovação celular natural da pele 

• Aumenta a hidratação e melhora as 
linhas de expressão, deixando a pele 
mais macia, clara e luminosa

TRATAMENTO EM
TRÊS ETAPAS CICLOS 
PEELING
1620

• Ativo esfoliante: Ácido Glicólico
• Ação intensa e progressiva, que 

acelera o processo diário de 
renovação celular, reduz as rugas 
e melhora cicatrizes de acne

• Promove uma pele mais firme, 
renovada e luminosa

CREME ESFOLIANTE 
FACIAL COM BAMBU 
CICLOS PEELING RACCO 50g

1440

• Microesferas de Bambu e Pró-
vitamina B5 para esfoliação e 
hidratação profunda

• Por meio de uma esfoliação física 
suave, deixa a pele mais macia, 
clara e luminosa
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Trata a acne, evita a 
formação de cravos e 
espinhas e ainda previne 
o envelhecimento da pele

Tratamento completo que 
controla a oleosidade da 
pele e evita a formação 
de acne, cravos e 
espinhas, deixando-a mais 
saudável e revigorada.

Diga adeus à oleosidade excessiva

peles
30 NORMAIS A

OLEOSAS

peles20 OLEOSAS

peles30 SECAS

todos os

30 45
TIPOS DE
PELE 60

Gel Secativo para tratamento 
pontual de espinhas

LIPOGEL
MÁSCARA FACIAL DE ARGILA 
VERDE LIPOGEL RACCO 60g

1479

• Com Argila Verde, Extrato de Algas e 
Pepino e Pantenol, reduz a oleosidade e o 
brilho excessivo da pele, previne a acne e 
elimina as impurezas 

• Para melhores resultados, use de uma a 
duas vezes por semana

GEL HIDRATANTE 
REDUTOR DE OLEOSIDADE 
LIPOGEL RACCO 60g

1478

• Hidratação suave para peles oleosas 
• Equilibra a oleosidade excessiva sem 

obstruir os poros 
• Ação antioxidante e calmante

GEL SECATIVO PARA PELES 
ACNEICAS LIPOGEL RACCO 60g

1477

• Com Ácido Oleanólico + NGDA, previne o 
aparecimento da acne e atua em todas as 
suas causas

• Solução invisível com ação secativa

SABONETE LÍQUIDO LIPOGEL 
RACCO 120ml

1481

• Com Óleo de Melaleuca, Ácido Salicílico, 
Niacinamida e Pantenol

• Limpeza e controle da oleosidade excessiva
• Ação secativa que suaviza a pele
• Afina e purifica a pele

SABONETE PARA 
PELES OLEOSAS E 
ACNEICAS LIPOGEL 
RACCO 90g

1475

• Com Enxofre e Glicerina, 
remove as impurezas e 
a oleosidade excessiva 
causadores da acne e auxilia 
na remoção de células mortas, 
sem agredir ou ressecar a pele
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Indicado para o uso após 
os tratamentos químicos 
da pele (peeling, pós-
cirurgias, clareamentos)

A luz emitida pelos aparelhos digitais 
também pode fazer mal à pele.  
Por isso, é importante usar protetor 
solar mesmo quando você vai  
passar o dia todo no escritório.

Benefícios do óleo de Café Verde e Alistin:
• Combatem e reparam os danos provocados 

pela radiação solar e pela poluição digital
• Protegem e estimulam as estruturas de 

colágeno da pele
• Promovem ação antioxidante

Pele protegida contra radiação 
solar e poluição digital

SOLEIL

Indicado para 
proteção diária 
da pele

PROTETOR SOLAR CORPORAL 
FPS 30 SOLEIL RACCO 100g

3057

• Com Óleo de Café Verde 
e Alistin

• Indicado para peles claras que desejam 
maior bronzeamento

PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 
70 SOLEIL RACCO 40g

3054

• Com Óleo de Café Verde e Alistin
• Altíssima proteção facial
• Previne os sinais de fotoenvelhecimento

PROTETOR SOLAR FACIAL FPS 30 SOLEIL 
RACCO 40g

3059

• Com Óleo de Café Verde e Alistin
• Proteção solar facial
• Protege a pele contra os sinais de fotoenvelhecimento
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A Racco, pioneira em produtos 
íntimos no Brasil, entende 

desses cuidados como ninguém

Você sempre segura
INTIMO

Ideal para quem 
fica muito tempo 
fora de casa 

Limpeza 
e frescor 
o dia todo

SABONETE LÍQUIDO INTIMO 
FEMININO RACCO 210ml 

1006

• Com Óleo Essencial de Menta, que promove 
uma agradável sensação de refrescância

• Para a higiene íntima diária, promovendo uma 
limpeza delicada

• Ginecologicamente testado

DESODORANTE INTIMO JATO 
SECO RACCO 100ml

1015

• Desodorante para região íntima
• Fragrância suave e refrescante de longa 

duração
• Jato seco para maior conforto e praticidade
• Ginecologicamente testado 

ESPUMA DE HIGIENE ÍNTIMA 
REFRESCANTE INTIMO 
RACCO 50ml

1028

• Higiene íntima sem enxágue
• Com Pantenol (hidrata e acalma)
• Perfuma e proporciona sensação 

confortável e refrescante
• Ginecologicamente testado
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Segurança para você 
viver os momentos

Uma boa massagem 
relaxa as tensões 
diárias e aumenta 
a intimidade e a 
descontração 
entre os parceiros.

Gel 
hidratante de 
massagem

SABONETE LÍQUIDO INTIMO 
PROCTO RACCO 120ml

1030

• Com Camomila, Arruda, Gingko Biloba e 
Castanha-da-índia

• Proporciona limpeza segura, conforto, 
bem-estar e efeito calmante

• Hidrata e suaviza 

GEL HIDRATANTE DE 
MASSAGEM  
INTIMO RACCO 65ml

1018

• Gel para massagear todas as 
partes do corpo, incluindo a região 
íntima, à base de Glicerina Vegetal, 
que hidrata e amacia a pele

• Não contém álcool, não é 
pegajoso nem irritante

DESODORANTE INTIMO TEC 
RACCO 50ml

1032

• Renova a aparência, hidrata, suaviza e perfuma, 
com exclusiva tecnologia de controle de odor 
que prolonga o frescor do banho

• Uso frequente: no mínimo duas vezes ao dia
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Depilação prática, sem dor, 
rápida e mais duradoura

Escolha o produto mais adequado para 
seu tipo de pele. Aplique, deixe agir de 5 
a 10 minutos, enxágue abundantemente 
com água fria e pronto! Sinta a maciez e 
a suavidade de uma pele sem pelos.

Com a pele 
limpa, aplique 
o creme ou 
mousse sobre 
a área a ser 
depilada

Deixe o 
produto agir 
durante 5 a 
10 minutos 

Retire o 
produto com 
uma espátula 
ou diretamente 
no banho

Enxágue com 
água, limpando 
a região com 
movimentos 
circulares1 2 3 4

Depeeling Mousse 
para peles normais 
e Depeeling Creme 
para peles sensíveis.

Locais de aplicação
Creme e Mousse Depeeling

DEPEELING

MOUSSE SPRAY 
DEPILATÓRIO 
DEPEELING RACCO 150ml

1610

• Fácil aplicação em aerossol que 
elimina os pelos em poucos 
minutos, deixando a pele 
extremamente lisa e macia

• Depilação sem esforço ou dor, 
com uma única e prática aplicação

• Dermatologicamente testado 

CREME DEPILATÓRIO DEPEELING 
RACCO 150g

1612

• Com Manteiga de Karité, Pantenol, Calêndula 
e Aloe Vera, que hidratam a pele com 
suavidade

• Elimina os pelos em poucos minutos, sem 
esforço ou dor, com uma única e prática 
aplicação, deixando a pele extremamente lisa 
e macia

• Dermatologicamente testado 
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Antes

Depois

Eficácia Comprovada Eficácia Comprovada

Antes

Depois

Pés dos 
participantes do 
teste de eficácia*. 
Apresentam 
ressecamento, 
asperezas e 
rachaduras.

Antes
Após 30 dias de 
tratamento, pés 
mais macios, 
livres das 
rachaduras e 
do desconforto 
causado por elas.

Depois

*Apenas com o uso do produto, sem o uso de lixas.

Experimente o efeito redutor 
de atrito também em outras 
regiões do corpo, como a 
parte interna das coxas!

Composto de silicones 
que protegem os pés e 
formam uma camada 
lubrificante sobre a pele

Hidrata e amacia. 
Resultados visíveis 
em apenas 20 dias

Linha completa com 
ativos de última geração, 
que garantem mais 
proteção e conforto 
para seus pés.

PRINCIPLES

Hidrata e mantém 
os pés livres da 
umidade

Esfoliante a seco para 
os pés, com sementes 
de Damasco e Sílica

CREME DESODORANTE PARA 
OS PÉS PRINCIPLES RACCO 50g 

1301

• Com Cânfora e Mentol, que garantem 
uma sensação refrescante de conforto 
e bem-estar

• Combate o mau odor dos pés 
e mantém a pele hidratada

DESODORANTE AEROSSOL 
JATO SECO PARA OS PÉS 
PRINCIPLES RACCO 100ml 

1310

• Combinação inovadora de ativos 
desodorantes

• Com toque seco

SPRAY DE HIDRATAÇÃO 
INTENSIVA PARA OS PÉS 
PRINCIPLES RACCO 50ml 

1307

• Com derivado da Ureia, que 
proporciona uma excelente 
hidratação, trata ressecamentos 
e asperezas dos pés

GEL REDUTOR DE ATRITO 
PRINCIPLES RACCO 15g 

1305

• Evita o surgimento de calos e bolhas, 
reduz o atrito entre os pés e os calçados 
e protege os calos já existentes.

• Toque seco e sedoso

GOMAGE PARA OS PÉS PRINCIPLES RACCO 60g 

1309

• Contém extratos de Alecrim, Melissa e Menta, que refrescam e acalmam
• Deixa a pele mais fina e macia, suaviza os calos e a pele grossa e ressecada
• Pode ser usado nos joelhos e cotovelos
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Proteção 
extensiva e 

sem irritação

Que tipo de proteção você 
precisa? Escolha a sua e viva seu 

dia a dia com mais confiançaProteção efetiva e duradoura
REGULATEUR

Regulateur tem potente ação 
antitranspirante que garante 
sensação seca e refrescante 
por muito mais tempo.

CREME DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE 
REGULATEUR RACCO 
- POTE 60g

1000

• Potente ação antitranspirante, 
reduz o mau odor do suor e 
evita o ressecamento das axilas

• Fragrância unissex, 
dermatologicamente testado

DESODORANTE 
ROLL-ON 
ANTIPERSPIRANTE 
REGULATEUR RACCO 
55ml

1002

• Potente ação antiperspirante, 
combate o mau odor e evita o 
ressecamento das axilas

• Aplicação prática e sensação 
refrescante

• Fragrância unissex

DESODORANTE 
ROLL-ON 
ANTITRANSPIRANTE 
PROTEÇÃO 24H 
REGULATEUR RACCO 
55ml

1029

• Com complexo Sensi Active, 
protege por 24h

• Combate os maus odores e 
minimiza os riscos de irritação

CREME DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE 
REGULATEUR RACCO - 
BISNAGA 60g

1011

• Potente ação antitranspirante, 
reduz o mau odor do suor e 
evita o ressecamento das axilas

• Fragrância unissex, 
dermatologicamente testado
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Um presente da 
natureza para a sua 
pele e cabelos

Hidrata, 
suaviza e 
acalma. 

O Aloe é usado há 
mais de 5.000 anos em 
tratamentos medicinais.

MULTI
ALOE

A linha reúne o poder 
do Aloe Vera e ativos 
concentrados que oferecem 
cuidados regeneradores, 
rápidos e intensivos.

• Áreas depiladas
• Irritações
• Couro cabeludo
• Pós-barba

• Cabelos
• Couro cabeludo
• Pós-barba
• Suavizante

Pele com tendência a irritações: 
quando a pele precisa de 
socorro, acalme-a com os 
produtos Multi Aloe Racco.

GEL DE ALOE VERA 
FORTIFIER MULTI ALOE 
RACCO 100g

1189

• Gel concentrado de Aloe Vera, 
que hidrata e refresca

• Protege a pele sem deixar resíduos 
• Perfeito para aplicar sobre 

a pele irritada

S.O.S ALOE SPRAY 
MULTIFUNCIONAL 
MULTI ALOE 
RACCO 200ml

3075

• Sem álcool e com alto 
teor de Aloe Vera, 
que hidrata, acalma e 
refresca a pele 

• Indicado como pós-sol e 
também pode ser usado 
nos cabelos

CREME RELAXANTE 
PARA AS PERNAS 
DEFATIGANT MULTI 
ALOE RACCO 120g

1425

• Aumenta a tonicidade da pele
• Relaxa e refresca pernas e 

pés cansados
• Dermatologicamente testado

ÓLEO RELAXANTE 
DESODORANTE 
PARA AS PERNAS 
DEFATIGANT 
MULTI ALOE 
RACCO 100ml

1426

• Sensação de relaxamento 
e refrescância para 
pernas e pés cansados

• Ação hidratante

CREME 
REVITALIZANTE PARA 
FACE E CORPO MULTI 
ALOE RACCO 50g

1185

• Com extratos de Aloe 
e Confrei, hidrata 
profundamente, protege a 
pele das agressões

• Tem propriedades calmantes 
e revitalizantes
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A Deo Colônia 
Overdose Grey 
foi escolhida pelo 
consumidor como 
a melhor fragrância 
masculina latino-
americana de 2016.

Prêmio Atualidade 
Cosmética 2016

24º

Fragrâncias poderosas 
e sedutoras

Para o homem 
original e 
elegante, uma 
fragrância 
repleta de 
personalidade

Para mulheres 
que inflamam 

os sentidos 
e provocam 

memórias de 
puro desejo

Para homens que 
não abrem mão 

de alcançar suas 
conquistas 

OVERDOSE
Produtos que encantam, 
fragrâncias que seduzem

Herbal

Madeira

Oriental

DEO COLÔNIA 
OVERDOSE GREY 
RACCO 100ml

383

• Fragrância madeira sensual
• Com notas de Limão, 

Bergamota, Noz-moscada, Pau 
Rosa, Cedro e Patchouli 

DEO COLÔNIA 
OVERDOSE RED 
RACCO 100ml

384

• Fragrância oriental sensual
• Com provocativas notas 

de Café, Groselha, Amora, 
Framboesa, Flor de 
Laranjeira e Baunilha

DEO COLÔNIA OVERDOSE 
MAN RACCO 90ml

150

• Fragrância herbal sensual
• Com refrescantes notas cítricas, 

combinadas com o toque amadeirado do 
Musk e do Sândalo 
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Para mulheres 
que hipnotizam 

por sua 
indescritível 

sensualidade

Por serem mais leves, 
as águas são perfeitas 
para serem usadas 
durante o dia. Passe 
pela manhã após o 
banho e comece 
ainda melhor a sua 
jornada de trabalho 
ou lazer!

Oriental

A Deo Colônia 
Overdose 
Woman foi eleita 
a melhor criação 
perfumística da 
América Latina 
em 2013.

Prêmio Atualidade 
Cosmética 2013

21º

Fórmulas 
de sedução

Produtos 
deliciosos que 

despertam paixão 
e tentação

Uma pele 
tentadoramente 
macia e perfumada 
torna ainda mais 
inesquecíveis os 
momentos ao lado 
do seu amor. 

COLÔNIA DESODORANTE 
OVERDOSE WOMAN RACCO 50ml

303

• Fragrância oriental sensual
• Com notas femininas de flor de Baunilha, 

Pera e com o toque exótico do Musk

SUPER 
HIDRATAÇÃO

ÁGUA PERFUMADA 
OVERDOSE SENSUAL 
RACCO 210ml

305

• Fragrância oriental sensual
• Com notas de saída de Laranja 

Brasil, Bergamota e Pêssego, que 
se harmonizam sobre um corpo de 
Flor de Laranjeira, Jasmim e Rosa, 
com notas de fundo de Sândalo, 
Chocolate e Baunilha

HIDRATANTE DESODORANTE 
CORPORAL CHOCOBLANC 
OVERDOSE RACCO 150g 

1121

• Com Manteiga de Karité para hidratar e notas 
de Chocolate Branco para perfumar

• Toque doce e aveludado, com rápida absorção
• Não contém parabenos e não é oleoso

MANTEIGA CORPORAL 
OVERDOSE MIX 150g 

1117

• Com fragrância relaxante que combina 
o frescor sofisticado das notas aquáticas 
associadas ao Muguet, Cashmeran e Âmbar

• Forma uma barreira super hidratante sobre 
a pele diminuindo a sua desidratação

GEL ADSTRINGENTE DE 
MASSAGEM OVERDOSE 
SENSAÇÃO RACCO 20g

1128

• Com extratos de Romã, Frutas 
Vermelhas e Barbatimão

• Aumenta a autoconfiança das 
mulheres 

• Dá mais prazer nos momentos 
íntimos 
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Uma nova experiência 
para suas emoções

carreador

PARABENOS   ÓLEO MINERAL   SAL
PETROLATOS   FILTROS QUÍMICOS
SILICONES   INGREDIENTES ANIMAIS
CORANTES SINTÉTICOS   TRICLOSAN

ÓLEO ESSENCIAL 
CORPORAL BIO 
THERAPY RACCO 10ml

1091

• Purifica a pele e o ambiente

Melaleuca

Laranja Silvestre

ÓLEO ESSENCIAL 
CORPORAL BIO 
THERAPY RACCO 10ml

1093

• Tem aroma frutal e doce, inspira 
dias mais alegres e prazerosos, 
aumentando o vigor e a energia

Menta

ÓLEO ESSENCIAL 
CORPORAL BIO 
THERAPY RACCO 10ml

1087

• Revigora e estimula o corpo 
e a mente, contribuindo 
para a concentração

ÓLEO VEGETAL CORPORAL 
BIO THERAPY 150ml 

1086

• Ativos: óleos vegetais de Girassol, 
Amêndoas Doces, Algodão, Karité, 
Macadâmia, Coco, Camomila, 
Aloe, Chá Verde, Oliva e Argan, e 
também Vitamina E

• Amacia e protege a pele do 
ressecamento. Ideal para diluir óleos 
essenciais antes de serem aplicados 
na pele, evitando irritações
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MIX DE 
ÓLEOS 
ESSENCIAIS

CRIE SEU 
PRÓPRIO MIX 
DE BENEFÍCIOS

Os óleos essenciais proporcionam 
grandes benefícios para a saúde, a beleza 
e o bem-estar. E você pode explorar os 
poderes da combinação de óleos para 
obter os benefícios de que mais precisa. 

RELAXAMENTO INTENSO E 
REVIGORANTE
Adicione 2 gotas de Óleo Essencial 
Lavanda + 2 gotas de Óleo 
Essencial Laranja Silvestre em 
20ml do Óleo Vegetal Corporal Bio 
Therapy e disperse na água morna 
do banho. 

BANHO PURIFICANTE E 
ENERGIZANTE
Adicione 2 gotas de Óleo Essencial 
de Limão + 3 gotas de Óleo 
Essencial Menta em 20ml do Óleo 
Vegetal Corporal Bio Therapy e 
disperse na água morna do banho. 

MASSAGEM ANTIESTRESSE
Adicione 4 gotas do Óleo Essencial 
Inspire + 2 gotas do Óleo Essencial 
Lavanda em 24 gotas do Óleo 
Vegetal Corporal Bio Therapy e 
aplique sobre a pele do corpo com 
uma massagem suave. 
Para aproveitar ainda mais os 
benefícios deste mix, coloque algumas 
gotas em um difusor de ambientes.

DESODORIZAÇÃO DOS PÉS
Adicione 2 gotas de Óleo Essencial 
Menta + 3 gotas de Óleo Essencial 
Melaleuca na água morna e de um 
banho em seus pés. 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Adicione 2 gotas de Óleo Essencial 
Vida  + 1 gota de Óleo Essencial 
de Melaleuca em 12 gotas do Óleo 
Vegetal Corporal Bio Therapy e 
aplique sobre a pele das mãos. 
Enxágue em seguida para evitar 
o contato dos dedos com a boca 
e os olhos.

PARA ELIMINAR CHEIRO DE 
CIGARRO NAS MÃOS
Adicione 2 gotas do Óleo Essencial 
Vida diretamente na palma das 
mãos e massageie até que o odor 
seja eliminado.

DIFUSÃO DIURNA
Adicione 5 gotas de Óleo 
Essencial Laranja Silvestre 
+ 5 gotas de Óleo Essencial 
de Limão em um difusor com 
aproximadamente 150ml de 
álcool e 50ml de água. 

DIFUSÃO NOTURNA
Ao anoitecer, adicione 5 
gotas de Óleo Essencial 
Lavanda + 5 gotas do Óleo 
Essencial Alive em um difusor 
com aproximadamente 150ml 
de álcool e 50ml de água. 

ÓLEO ESSENCIAL CORPORAL BIO THERAPY 10ml

1095

Reúne em sua formulação um mix de óleos essenciais de Laranja, 
Cravo-da-Índia, Canela, Eucalipto, Anis e Alecrim. É muito 
energizante e revigorante, além de ajudar a purificar o ar. 
Pode ser usado em massagens corporais ou para aromatizar o 
ambiente. Eficiente contra agressões externas e sazonais, por 
meio de suas propriedades purificantes e protetoras.

Vida

ÓLEO ESSENCIAL CORPORAL 
BIO THERAPY 10ml

1090

• É reconhecido por ser energizante, cheio 
de vigor, ideal para purificar o ambiente

• Tonificante e adstringente
• Combate os radicais livres

Limão

ÓLEO ESSENCIAL CORPORAL 
BIO THERAPY 10ml

1088

• Um dos perfumes mais apreciados do 
mundo, o óleo essencial da Lavanda é 
reconhecido pelas suas propriedades 
calmantes e relaxantes

Lavanda

ÓLEO ESSENCIAL CORPORAL BIO THERAPY 10ml

1089

Reúne em sua formulação óleos essenciais de Menta, Eucalipto, 
Melaleuca, Limão, Lavanda, Pinho, Alecrim, Cravo e Shiu. 
Promove sensação de refrescância. Efeito refrescante e 
revigorante.

Inspire

ÓLEO ESSENCIAL CORPORAL BIO THERAPY 10ml

1092

Reúne em sua formulação um mix de Menta, Anis, Gengibre, 
Funcho, Alecrim, Camomila, Verbena, Melissa, Canela e 
Palmorosa. Promove a sensação de relaxamento, alívio e 
conforto. Pode ser usado em massagens corporais ou para 
aromatizar o ambiente. Efeito revigorante e calmante.  
Promove relaxamento.

Alive
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Karité

Algodão

Com 
fórmula não 

irritante

Cuidar da beleza e do bem-estar 
não precisa ser complicado

Perfeitos para serem 
compartilhados pela família

MAIS
PURA

Limpa suavemente e 
deixa a pele macia e 

sedosa ao toque

SHAMPOO MAIS 
PURA RACCO 250ml

1347

• Melhora o aspecto dos fios
• Fórmula suave que deixa os 

fios mais macios e sedosos
• Diminui os efeitos das 

agressões externas

HIDRATANTE CORPORAL 
ALGODÃO MAIS PURA 
RACCO 250g 

1345

• Hidratação profunda e prolongada 
que deixa a pele macia e aveludada 
como o Algodão

• Leve e fácil de espalhar, com 
fragrância suave, fresca e confortável

SABONETE LÍQUIDO 
MAIS PURA RACCO 
250ml 

1349

• Espuma cremosa que 
proporciona uma agradável 
sensação no banho

• Pele mais macia e perfumada

HIDRATANTE CORPORAL 
KARITÉ MAIS PURA RACCO 250g 

1350

• Promove maciez e suavidade, deixando a 
sensação de pele aveludada e perfuma com 
uma leve e deliciosa fragrância de Baunilha.
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Malle

O presente 
ideal para 
os homens 
importantes 
da sua vida

Uma fragrância 
que exala a 
essência da 
masculinidade

Oriental

A Deo Colônia Eclipse 
foi eleita a melhor 
criação perfumística 
masculina da América 
Latina em 2017.

Prêmio Atualidade 
Cosmética 2017

25º

Herbal

DEO COLÔNIA 
ECLIPSE RACCO 100ml

103

Notas
• De saída: Bergamota, Citrus e 

Folhas Verdes.
• De corpo: floral, Cíclame, Pau 

Rosa, Jasmim e Ylang-ylang.
• De fundo: Couro, Madeira, 

Musk, Âmbar e Cedro.

DEO COLÔNIA  
MALLE RACCO 100 ml

310

Notas
• De saída: acordes cítricos, Maçã 

e Bergamota.
• De corpo: Cardamomo e Noz-

moscada, combinadas a notas de 
Gerânio e Flor de Laranjeira.

• De fundo: notas ambaradas, 
Sândalo e Musk.
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Fragrância de madeira 
vibrante, assinada pelo 
Rei Roberto Carlos.

Para homens que 
estão sempre no topo 

das melhores listas

Jovem, viril e 
bem-humorada
Assim é esta fragrância 
que equilibra o clássico 
e o extravagante

Madeira

Madeira

Herbal

DEO COLÔNIA EMOÇÕES 
MASCULINA ROBERTO 
CARLOS RACCO 50ml

368

• Com acordes refrescantes 
de Bergamota, Mandarina, 
Grapefruit, Damasco, Cedro, 
Sândalo, Musk, Âmbar e Patchouli.

DEO COLÔNIA FORBES BLACK RACCO 
100ml

161

Notas
• De saída: acorde verde, Menta fresca, Maçã, 

Bergamota, Limão e Mandarina.
• De corpo: Manjericão, Gerânio, Lavanda e Amêndoa.
• De fundo: Âmbar, Musk, Cumarina, Cedro e Sândalo.

DEO COLÔNIA LEANDRO 
RACCO 100ml

390

• Herbal sensual. Com notas de 
Absinto, Artemísia, Flor de Laranjeira, 
Bergamota, Cardamomo, Lavanda, 
Cedro, Sândalo, Âmbar amadeirado, 
Canela, Cominho, Menta e Baunilha.

BALM PÓS BARBA 
LEANDRO RACCO 60g

393

• Tonifica, revitaliza, suaviza 
e refresca

MOUSSE PARA BARBEAR 
LEANDRO RACCO 150ml

399

• Consistência suave e supercremosa, 
com silicone de ação hidratante. 

• Refresca e revitaliza, protege a 
pele da irritação causada pelo 
barbear e ajuda a amolecer os pelos, 
diminuindo a resistência da lâmina.
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FOR
MEN

DEO COLÔNIA 
MASCULINA 31 
RACCO 100ml

203

• Para homens poderosos 
e modernos

• Fragrância marcante, 
intensa e densa

Inspiração nas 
fragrâncias mais 
desejadas do mundo

Proteção, 
frescor 
e bem-estar 
por 24 horas

DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE 
24H FOR MEN RACCO 
100ml 

1152

• Combate o mau odor sem irritar 
a pele

• Evita a transpiração nas 
axilas, hidrata e perfuma com 
fragrância neutra e masculina

• Com toque seco e proteção 24h
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Higieniza a 
região íntima 
masculina e 
proporciona 

uma agradável 
sensação de 

bem-estar

Refrescância e 
suave perfume 
para você se 
sentir seguro 
em qualquer 
momento do 
dia

Preserve a 
sua intimidade 
e conquiste 
ainda mais 
autoconfiança

DESODORANTE 
ÍNTIMO JATO SECO 
FOR MEN RACCO 100ml 

1153

• Ação refrescante e perfume 
suave que prolongam a 
sensação de limpeza

• Toque seco
• Urologicamente testado

SABONETE LÍQUIDO ÍNTIMO 
FOR MEN RACCO 200ml 

1157

• Limpeza eficaz para a região íntima 
masculina com ação refrescante

• Perfuma suavemente
• Dermatologicamente testado
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Cabe na bolsa, 
no bolso, no 
nécessaire e 
na gaveta do 
escritório.

Na pele e no 
nécessaire, esteja 
sempre com a 
fragrância que 
complementa a 
sua personalidade.

Floral Sensual

EXPERIMENTE E 
DIVIRTA-SE com os 
“efeitos especiais” do 
Hidratante Corporal 
Efervescente Lilac

UMA INOVAÇÃO
EFERVESCENTE 
E EXPLOSIVA!

HIDRATANTE CORPORAL 
EFERVESCENTE LILAC RACCO 
150ml 

1167

• Ação e sensação efervescente e explosiva
• Libera bolhas espumantes sobre a pele 

que tornam-se um gel hidratante de fácil 
aplicação e espalhabilidade

• Com extrato de Aloe que promove uma 
sensação prolongada de hidratação e com 
uma suave fragrância floral frutal e cítrica

Leve com você as 
fragrâncias que estão 
em alta no mundo

DEO COLÔNIA FEMININA 
KIAORA RACCO 15ml 
191

• Acordes florientais frutais
• Com notas verdes, Laranja, 

Neroli, Jasmim, Avelãs 
Carameladas, Sândalo e Musk.

DEO COLÔNIA 
FEMININA 22 
RACCO 100ml

208

• Para mulheres fortes 
e dinâmicas

• Fragrância densa 
e sensual

DEO COLÔNIA 
FEMININA 21 
RACCO 100ml

207

• Para mulheres 
sofisticadas e modernas

• Fragrância vibrante, com 
notas mais encorpadas e 
marcantes.
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MAQUIAGEM

Linha de maquiagem multifuncional. Muito mais do que 
esconder pequenas imperfeições e uniformizar a derme, 
Luzes oferece verdadeiros tratamentos que embelezam. 

Para um olhar 
marcante
Produtos perfeitos para 
você ser quem quiser!

Com esfumador

MÁSCARA PARA CÍLIOS 
MAX VOLUME LUZES 
RACCO 6g

2112

• Promove volume intenso
• Alonga os fios
• Não mancha, não acumula 

e não craquela

LÁPIS DELINEADOR 
COM ESFUMADOR 
EYE LINER WITH 
SMUDGING TIP 
PRETO 1,2g

26/01

• À prova d’água 
• Não borra
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Mais que uniformizar 
e preparar a pele, um 
verdadeiro tratamento 
de beleza

*Teste realizado com voluntárias, após 28 dias de uso do produto.

96,8% de redução da  
oleosidade excessiva
90,3% de redução dos  
sinais de envelhecimento 

93,5% de melhora da  
textura da pele
83,9% de aumento 
de hidratação

Eficácia comprovada! Melhora a 
textura e 

uniformiza o 
tom da pele

Deixa a pele 
com aspecto 
natural e 
com toque 
aveludado

BRONZE
(2103)

PÊSSEGO
(2102)

Valorize seus 
traços com 
naturalidade
Sua pele linda 
e preparada 
para o dia a dia

PÓ FACIAL BB POWDER LUZES 
RACCO - MÉDIO 20g

21/02

• Ação antissinais 
• Ação antioxidante 
• FPS 15 
• Efeito matte

BLUSH COMPACTO 
LUZES RACCO 5g

• Textura fina
• Toque aveludado
• Proporciona aspecto natural
• Textura fina
• Para diversos tipos de pele
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Embarque 
nesta 
atmosfera 
encantada

Ativos que 
hidratam, cor 

que seduz

Aposte na 
intensidade e na 

sofisticação do 
efeito matte 

Luzes 
Utopia 
Matte

ERA DIGITAL (01/76)

AMOR PLATÔNICO (01/73)

FRUTA 
MORDIDA 
(01/78)

A modelo está usando 
o Batom Luzes Utopia 
Matte – Fruta Mordida 
(01/78)

Brilho luminescente 
que cria a ilusão de 
lábios maiores

CASTELO DE AREIA (01/80)

Com 
FPS 20

BATOM UTOPIA LUZES RACCO 
DOCE DELÍRIO - CINTILANTE 
3,5g

(01/70)

• Tom extraordinário com efeito cintilante
• Cobertura mais nítida 
• Longa duração

BATOM UTOPIA MATTE LUZES 
RACCO 3,5g

• Cores intensas, alta cobertura, toque 
aveludado e com vitamina E

BATOM FPS 20 LUZES RACCO 
ROSA LUMINI - CREMOSO 3,5g

(01/87)

• Acabamento cremoso, alta cobertura, 
ativos hidratantes e nutritivos, protegem 
e melhoram a textura dos lábios.
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IOS LIFE
Perda de peso de maneira saudávelAlimentação inteligente

Equilibrar o peso sem 
colocar a saúde em risco 
é um desafio. O cotidiano 
acelerado nem sempre 
permite o preparo e o 
consumo de refeições que 
sejam, ao mesmo tempo, 
magras e nutritivas. 

A Racco encarou esse 
desafio e criou a linha Life, 
com alimentos funcionais e 
suplementos de fácil preparo 
e consumo. Eles contêm os 
nutrientes necessários para 
uma alimentação saudável 
e os ativos que auxiliam na 
perda de peso. Além disso, 
contêm ingredientes que 
saciam a fome e estimulam 
o metabolismo.

A linha de suplementação nutricional 
da Racco é uma das mais recomendadas 
do mercado. A marca é detentora de 
uma reputação inquestionável, usa alta 
tecnologia de fabricação e embalagem 
e opera com excelência na produção, 
desenvolvimento e controle de qualidade.

Os produtos Racco são elaborados com 
matéria-prima certificada, que passa por 
uma rigorosa análise. Com isso, a empresa 
consegue garantir a entrega de produtos 
muito eficazes, que realmente contribuem 
para a promoção da saúde.

Inclua a linha de suplementação 
nutricional da Racco em sua rotina e 
sinta na pele – e em todo o corpo! – os 
benefícios de saúde, beleza e bem-estar 
que a tecnologia alimentar proporciona.
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CONTÉM GLÚTEN por ser fabricado 
em equipamento que processa 
alimentos que contém glúten.

Se existe uma fórmula de 
beleza, o colágeno hidrolisado 
é seu principal ingrediente.

Collagen Life é colágeno hidrolisado puro e sem sabor, com peptídeos ou 
moléculas do tamanho exato para melhor absorção pelo corpo e melhores 
resultados na estimulação e preservação da beleza, saudabilidade óssea, articular 
e muscular. Possui sabor neutro e pode ser adicionado em diversos tipos de 
alimentos como sucos, shakes, salada de frutas, iogurtes, granolas, cereais 
matinais, sopas, entre outros. É como tomar uma dose diária de beleza.

Bastam 5g diárias 
para a obtenção de 

resultados perceptíveis.

Um reforço 
prático e 
saboroso 
para o seu 
sistema 
imunológico

BENEFÍCIOS DA  
VITAMINA C
• Auxilia no funcionamento do sistema 

imune e na formação do Colágeno
• É antioxidante, auxilia na absorção 

de Ferro dos alimentos, no 
metabolismo energético e de 
proteínas e gorduras

PRODUTO
VEGANO

IOS COLLAGEN LIFE – 
COLÁGENO HIDROLISADO 
EM PÓ RACCO 200g 
928

• 100% Peptídeos de Colágeno
• Estimula a produção de Colágeno 

no organismo
• Melhora a aparência, a elasticidade 

e a firmeza da pele
• Ajuda a manter a pele hidratada
• Reduz os sinais de envelhecimento
• Auxilia na saciedade
• Sem conservantes e corantes 

artificiais 

IOS ALOE LIFE – SUPLEMENTO 
PRONTO PARA BEBER COM 
VITAMINA C E ALOE VERA 
RACCO 1l

949

• Suplemento de Vitamina C 
com sabor de Aloe e Vera

• Protege o organismo

IO
S
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Ainda mais
VITALIDADE
para a sua rotina 

NOVA
FÓRMULA
COENZIMA Q10

ORGANISMO 
BLINDADO 

com pelo 
menos 100mg  

(1 cápsula) 
diários.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

COQ10 é um antioxidante natural, essencial para 
a transformação e o fornecimento de ENERGIA 
para cada célula do corpo. Garanta esse benefício 
com pelo menos 100mg* diários (1 cápsula).

Dê uma grande 
ajuda para o seu 
cérebro e o seu 
coração funcionarem 
ainda melhor

Nem sempre conseguimos 
obter dos alimentos os 
nutrientes necessários para 
uma vida plena e saudável. Os 
suplementos de Coenzima 
Q10 e Ômega 3 oferecem 
o que o corpo precisa, 
contribuindo para a sua 
vitalidade mental e corporal.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. * 100 a 200mg ao dia é a dose diária mais 
prescrita por especialistas de nutrição.

IOS ÔMEGA 3 EM 
CÁPSULAS RACCO 30 cápsulas

953

• Com Ômega 3 (anti-inflamatório de 
células) e Vitamina E (antioxidante)

• Triglicerídeos em nível adequado
• Quantidade de EPA e DHA fornecidos 

em uma única cápsula: 360mg de EPA 
e 240mg de DHA

IOS COENZIMA Q10 EM 
CÁPSULAS RACCO
30 cápsulas

965

• Potente ação antioxidante

IO
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Bebida prebiótica 
deliciosa para 
uma sensação 
de saciedade 

* Este não é um alimento baixo em 
valor energético.

CONTÉM GLÚTEN por ser fabricado em 
equipamento que processa alimentos que 
contém glúten. 

Fibra Life Refresh é uma mistura para o preparo 
de deliciosa bebida refrescante rica em fibra 
natural prebiótica (Inulina), obtida da raiz da 
Chicória. Fibra Life Refresh é sem gorduras totais*, 
sem sódio e sem adição de açúcares*.  
Seu consumo ajuda o bom funcionamento 
intestinal e a absorção de nutrientes, contribuindo 
para a sensação de saciedade.

FIBRA LIFE REFRESH - PÓ 
PARA BEBIDA COM FIBRA 
PREBIÓTICA SABOR CHÁ 
VERDE SABOR LIMÃO 
RACCO 200g

915

• Com Chá Verde e Chá Mate
• Equilibra a flora intestinal
• Melhora a absorção de 

micronutrientes bivalentes, como o 
Cálcio e Magnésio, provenientes da 
alimentação diária

• Reduz o açúcar no sangue
• Ajuda a gerenciar o peso corporal
• Refrescante

Um combinação perfeita para 
complementar o cuidado diário 
de beleza: Colágeno Marinho, 
Vitaminas C, E e Zinco, Biotina, 
Silício e Aminoácidos

Suplemento 
em cápsulas
que potencializa os tratamentos 
cosméticos externos e são práticos 
de incluir na rotina de beleza.

IOS MAXXI 30+ EM 
CÁPSULAS RACCO 30 cápsulas

954

• Potencializa os tratamentos de beleza  
da pele 

• Com minerais de ação antioxidante, 
que previnem e combatem os sinais do 
envelhecimento e estimulam a síntese  
de Colágeno e Elastina 
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SERIE
PREMIUM
Cabelos tratados em casa 
com resultado de salão
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Seus cabelos 
têm enfrentado 
muitos desafios? 

MÁSCARA RECONSTRUTORA 
DE USO DIÁRIO TRATAMENTO 
PROFISSIONAL SERIE PREMIUM 
RACCO 200g

1809

• Com Cisteína e Aminoácidos naturais, que 
reparam e protegem a estrutura interna e a 
superfície dos fios

• Aumenta a resistência dos fios contra as 
agressões externas e tratamentos químicos 

• Devolve a leveza, o brilho e a maciez 
• Hidratação profunda e imediata 
• Evita a formação de pontas duplas

Então dê a eles um 
poderoso tratamento 
restaurador



SEJA
RACCO

vem fazer parte!

Um mundo de 
oportunidades ao 
seu alcance. Vamos 
empreender juntos?

Inicie hoje 
mesmo sua 
jornada de 
empreendedor 
junto à Racco e 
seja dono do seu 
próprio negócio 
com baixo 
investimento 
e risco zero. 

Fale comigo e descubra

Nome:

Telefone:

0 8 0 0 7 8 9 1 0 1 1  :  w w w . r a c c o . c o m . b r


