
  

Uma marca Biocap Laboratório 

LINHA HOME SPA 

O último lançamento da Hidramais chegou às prateleiras e encantou os 

consumidores: a Linha HomeSpa! 

A proposta da linha é auxiliar nos cuidados de beleza do dia-a-dia, unindo 

praticidade e bem-estar. Para isso, e a partir das necessidades das mulheres, foram 

criados dois kits de tratamento para serem manipulados pela própria consumidora e 

com o foco nas partes do corpo que as mulheres exigem cuidados especiais: rosto e 

pés. 

O rosto é a silenciosa apresentação pessoal e, cada vez mais, precisa de cuidados 

especiais para manter a pele limpa, saudável e livre de agressões de agentes 

externos, como a poluição e maquiagem.  

O kit HIDRAMAIS HOME SPA ROSTO é composto por um Tônico Purificante 120 ml, 

uma Máscara de Argila 50g e um Creme Revitalizante 50g. O tratamento dura 

apenas 25 minutos e promove uma limpeza profunda, remove células mortas, 

equilibrando e devolvendo o brilho natural à pele.  

 

Os pés são os instrumentos que seguram todo nosso peso e ainda são expostos à 

poeira, vento e calçados apertados. Eles merecem um olhar especial, pois apesar 

de serem expostos a agentes agressores, os pés são delicados e têm pontos 

fundamentais que ajudam a equilibrar o corpo por inteiro. 

O kit HIDRAMAIS HOME SPA PÉS é composto por Sais Relaxantes 75g, um Gel 

Esfoliante 100 ml e um Creme Nutritivo 50g. O kit promove relaxamento, esfoliação 

e ultra-hidratação dos pés em apenas 15 minutos e pode ser usado tanto pela 

manhã, preparando para enfrentar a rotina ou no final do dia, como um momento 

de relaxamento.   

O lançamento da linha HIDRAMAIS HOME SPA foi em novembro de 2015 e seu 

sucesso foi imediato! Seus produtos são únicos, têm alta performance, e, além de 

práticos, têm ótimo custo-benefício. 

 

 
 

 

 



Sobre a empresa 

A BIOCAP 

Existimos porque toda pessoa merece e deve se cuidar  

 

Fundada em 1976, A BIOCAP Indústria de Cosméticos é uma empresa goiana que 

hoje tem atuação em todas as regiões do Brasil. Nos anos 70 e 80, o foco era a 

diversidade de produtos. Na década de 90, a empresa se voltou para pesquisas e 

investimentos mais direcionados ao mercado. A partir de então, a QUALIDADE 

tornou-se uma de nossas missões!  

Nossa dedicação e nosso cuidado começam desde a escolha das matérias-primas, 

de nossos fornecedores, e se estende por todo o processo até a distribuição de 

nossos produtos. Desenvolvemos um capacitado laboratório próprio e as inovações 

tornaram-se constantes, buscando, incessantemente, otimizar e inserir novas 

tecnologias em todos os nossos produtos, que são símbolos atuais do nosso 

compromisso com clientes, fornecedores, consumidores e colaboradores.  

A Biocap preocupa-se com a Beleza da vida em todos os sentidos. Nossas 

embalagens são recicláveis, não realizamos testes em animais e possuímos um 

inovador projeto em reutilização de água. Nossos colaboradores se orgulham de 

fazer parte de um projeto de Voluntariado, pensando em como melhorar o mundo 

através do cuidado pelo outro. 

LINHAS 

As marcas Hidramais, Hidramais Profissional e Tricofácil compõem o atual portfólio 

da Biocap. A primeira, com produtos voltados para cuidados com a pele (loções 

hidratantes, sabonetes, sabonetes íntimos, antibacterianos, a nova linha Home Spa, 

entre outros). A segunda, com uma linha profissional de massagem que passará 

por grandes mudanças e é o foco deste ano de 2016 e, a terceira, com produtos 

voltados para cuidados com os cabelos (shampoos, condicionadores, reparadores 

de pontas, óleos para cabelos, etc) e alguns sabonetes especiais. 
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