C A T Á L O G O

Seja uma
representante
MagicScience
e acesse um universo de conexões,
evolução pessoal e possibilidades

ÍNDICE

Ciência e
Inovação

Ciência

Ela acreditou que
podia fazer mais e fez.
Mês das
mães

Tudo começou quando uma
jovem cientista e mãe decidiu
dedicar todo o seu
conhecimento no

Sorteio

desenvolvimento de produtos
que simpli cassem o cuidado
dos cabelos com uma e cácia
jamais vista no mercado.

Tabela
de preços

Assim surgiram, após anos de pesquisa e desenvolvimento, os
cosméticos cientí cos mais revolucionários do país, que ganharam
repercussão internacional, fazendo com que a Magicscience se
tornasse referência em ciência cosmética e inovação.

Tabela de
descontos

Distribuidoras
MagicScience

Ciência e
inovação

Alcance
internacional

Empresa
destaque no cenário
de dermatocosméticos

A Magicscience investe em capacitação cientí ca para
representantes, para que tenham acesso a conhecimento e

Conheça
nossa gerente
de vendas

estudos mais recentes sobre diversos temas ligados a distúrbios
do couro cabeludo, os, pele e como tratá-los.
Assim as representantes espalhadas pelo mundo, formam um
verdadeiro exército de mulheres mágicas, apaixonadas pelo
propósito de integrar esse projeto extraordinário através de um

Carreira
MagicScience

club de vantagens exclusivas:
CLUB CONSTELAÇÃO

Destaque
cientíﬁco
ÚLTIMOS ARTIGOS PUBLICADOS
CAPÍTULO DE LIVRO MÉDICO
Estratégias gerais para o uso de produtos
tópicos no tratamento da Alopecia Androgenética
ARTIGO COM PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL
New strategies for the use of topical products
in the treatment of Androgenetic Alopecia
MATÉRIA DESTAQUE
Cosmetic Innovation: Cientista brasileira desenvolve
método contra alopecia e queda de cabelo

Clique aqui e acesso nosso Telegram
para mais conteúdo cientí co.

Clique e saiba mais
sobre nossa fundadora:

Destaques de Abril
MagicScience con rma
presença em evento
em Havard
É com muita honra que anunciamos que estaremos
na Harvard Medical School- para apresentar nossa
linha de pesquisa e nossa proposta de
dermocosméticos cientí cos de alta performance
para queda capilar e distúrbios do o.
O evento Boston Beauty and Bussiness Conference
acontecerá em setembro e estamos imensamente
felizes por esse passo e oportunidade tão importante.

Jack Alecrim participa
de Reunião estratégica
no MEC
Nossa Jack Alecrim, cientista e CEO da Magic
Science Brasil, participou de reunião
ministerial a m de pensar em estratégias de
cooperação internacional dar maior
visibilidade no cenário acadêmico industrial
para o pesquisador brasileiro.

Matérias
Clique nos ícones para acessar

O trabalho cientí co da Jack Alecrim
é citado por Cris Arcangelli em
entrevista para Léo Dias.
A partir do mintuto 36.

BBB 22: Veja as tendências que estão
bombando no programa

Sete erros na hora de lavar o cabelo
que você comete sem saber

Conheça Jackeline Alecrim: a cientista
brasileira que descobriu tratamento com
uso de toativos para calvície

Toucas de cetim para dormir:
Quais são os reais benefícios?

Alopecia de Jada Smith pode ter fundo
emocional e afetar qualquer pessoa; Entenda

Veja erros cometidos ao lavar cabelo
que podem prejudicar saúde dos os

BEM-VINDA AO

MÊS DAS

ãe

Promoção válida para compras de até a 50 unidades,
ganhando mais 25 unidades, totalizando 75.

Conheça o Club Constelação
e suas vantagens!

O Club Constelação foi feito para premiar de forma

O Grupo LYRA é composto por todas as representantes

especial todas as Estrelas que representam a

que realizaram pedido no mês, independente do valor

Magicscience pelo mundo, levando resultados

do pedido. As integrantes concorrem a lindos prêmios

extraordinários ciência e beleza para os quatro

exclusivos do Grupo LYRA. Os sorteios desse grupo é

cantos do planeta.

feito por cupons (cada 420 pontos, vale um cupom).

O Grupo ÓRION contempla as representantes

As estrelas VEGAS são aquelas que se destacam no

mágicas em destaque, em um ranking de

grupo LYRA e que estão cada vez mais próximas de

classi cação. Chegam no grupo Órion representantes

chegar ao Órion. Para ser classi cada como Vegas,

que ultrapassaram 4.200 pontos em pedidos no mês

a representantes deve atingir no mínimo 1000

(cada R$ 1 em pedidos vale 1 ponto). As integrantes

pontos em pedidos no mês (cada R$ 1 em pedidos

concorrem a maravilhosos prêmios exclusivos

vale 1 ponto). As representantes Vegas, concorrem

do Grupo Órion.

a prêmios exclusivos.

BRINDES

DESCONTOS

CARREIRA

Concorra a prêmios
exclusivos todo mês.

Descontos e
bonificações incríveis

Cursos exclusivos,
mentorias e desenvolvimento
científico que impulsionam
sua trajetória profissional.

C L U B

C O N S T E L A Ç Ã O
Maio/2022

SORTEIO GERAL

GRUPO ÓRION

R$600,00 em produtos MagicScience

01 Bolsa Shutz Tiracolo Jenny

Para as estrelas que compraram no mês de
Abril, será realizado o sorteio de R$600,00
em produtos (preço de venda)

O grupo Orion, de revendedoras(es) em destaque,
concorrerá a uma bolsa Shutz Tiracolo Jenny

GRUPO LYRA

GRUPO VEGAS

01 KIT Magiclashes and Eyebrows

01 KIT B.R.N.

O grupo Lyra de revendedoras(es) concorrerá
a 01 KIT MagicLashes and Eyebrows.

O grupo Vegas de revendedoras(es) concorrerá
a 01 Kits B.R.N.

Imagens meramente ilustrativas.
*Os ganhadores dos prêmios têm um prazo de 30 dias a partir do sorteio
para entrar em contato com nossa equipe e realizar o resgate do prêmio.

TRATAMENTO

anti-queda
Shampoo
Caﬀeine’s
Therapy
pague R$80,43
venda R$124,90
lucre

Suplemento de Vitaminas e Minerais

R$44,47

Gel Crescimento Cílios e Sobrancelhas

Magic
Beauty

Olho
Mágico

pague R$48,93

pague R$48,93

venda R$69,90

venda R$69,90

lucre

lucre

R$20,97

R$20,97

CUIDADOS

com o o
Escova
B.R.N.

Reorganizador
Capilar

pague R$27,93

pague R$69,23

venda R$39,90

venda R$98,90

lucre

lucre

R$11,97

Shampoo
Puriﬁcante
pague R$31,43
venda R$44,90
lucre

R$13,47

R$29,67

Sérum
Multifuncional
pague R$48,93
venda R$69,90
lucre

R$20,37

Máscara
Capilar

Ampola
Capilar

pague R$69,23

pague R$25,83

venda R$98,90

venda R$36,90

lucre

lucre

R$29,67

R$11,07

SKIN CARE

puri er skin
Mousse
Suavizante
de limpeza
facial
pague R$52,43
venda R$74,90
lucre

R$22,47

Biohidratante
Facial de Alta
Performance
pague R$59,43
venda R$84,90
lucre

R$25,47

Tabela de
Descontos
Todos os meses você tem benefícios
exclusivos para aumentar as suas vendas!
KIT

Invista

R$420
PRATA

Ainda ganhe

Pagando a vista
você ainda leva

01 Ampola

+ 01 Olho Mágico

à 699

R$700

01 Biohidratante

à 1399

+ 01 Mousse

a partir
de R$1400

02 Ampolas

+ 01 Olho Mágico

OURO

+ 02 Olho Mágico

+ 2 Ca eíne’s Therapy

DIAMANTE

Benefícios:
Mais de
30% de lucro

+

Margem extra dos
produtos que ganha
de presente

+

Margem extra da
oferta mágica

Todos os produtos são enviados com

frete grátis para
todo o Brasil!
*

*Após o cadastro e mediante a aprovação nas
compras realizadas pelo site.

JAYNE ALECRIM
NOSSA GERENTE DE VENDAS
''Tudo comecou quando o Gui nasceu ''
Eu não estava trabalhando, já que queria

car

Muitas acreditam que não poderiam ingressar no

com ele e aproveitar ao máximo a maternidade, mas

mercado de trabalho por querer conciliar ele com a

não ter a minha independência

maternidade, mas através da venda direta elas

nanceira me

incomodava. Então decidi começar a revender os

conseguem não só a sua liberdade

produtos da MagicScience e voltar a me sentir bem

também, a liberdade de escolher o que elas querem

como mulher e como pro ssional. Entre um mamazinho

para a sua própria vida. "

e um sonhinho do Gui, atendia minhas clientes e
divulgava no meu Instagram e no meu WhatsApp os
produtos, as entregas eu deixava por conta de um
mototaxi de minha con ança. Tudo começou a

uir

muito bem! Em poucos meses as vendas alavancaram
muitoooo e eu conseguia ter uma renda de mais de 4 mil
reais por mês só com a revenda!
Depois de certo tempo a minha irmã , Jack
Alecrim, me convidou para ser gerente de revenda e
cuidar do nosso time de revendedoras Magic Science e
claro que eu aceitei. Estar na Magic, trabalhando com o
que amo é indescritível para mim.
Toda mulher precisa ter sua independência nanceira e
vejo que ter o seu próprio negócio é uma forma de ela
alcançar isso.
Dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas
Diretas (ABEVD) apontam que mais de 90% da força de
venda é formada por mulheres e o principal setor em que
atuam é o de produtos de beleza. Hoje necessitamos
mais do que uma conquista de mercado de trabalho,
buscamos também qualidade de vida e tempo com a
família, o que é plenamente possível trabalhando com a
venda direta.

O mercado de vendas diretas me possibilitou
ter uma trajetória de sucesso e ao mesmo tempo, me
realizar pro ssionalmente fazendo o que amo. Me
redescobrindo e me sentindo útil. Através dela,
consigo ajudar várias mulheres a mudarem de vida e
terem novas perspectivas.

nanceira mas,

JACK ALECRIM
NOSSA CEO E FUNDADORA
C I E N T I S TA , E M P R E E N D E D O R A E M Ã E .

~ como as leoas. No
As mulheres sao
dicionario
´ da selva, as leoas representam
a forca, a vigilancia
^ e o instinto.
´
~ e´ diferente.
No universo humano nao
Somos como brisas leves, mas quando
temperamos uma boa dose de vontade, o
~ e quase
nosso poder de realizacao
avassalador.

A maternidade nos propoe dois
caminhos: Nos anularmos como
~ de
mulheres diante do turbilhao
desafios e adversidades ou nos
apropriamos do magnifico
´ poder que
nos permitiu ate´ mesmo gerar uma
vida e assim, construimos
´ feitos
extraordinarios,
´ inclusive por ´
nos mesmas.
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Revendedora
Pronto! Você deu o seu primeiro passo para
se tornar uma Expert Habilitada.

Expert Habilitada em Ciências
Básicas do Fio e do Couro Cabeludo
Se inscreva na Turma de formação inicial, seja
aprovada nas etapas obrigatórias e receba o
certificado profissional com a habilitação em
Ciências Básicas do Fio e do Couro Cabeludo.

Expert Habilitada em Ciência do Fio e
do Couro Cabeludo e Procedimentos
intermediários complementares
Se inscreva na turma de formação avançada, seja
aprovada nas etapas obrigatórias e receba o
certificado profissional com habilitação em Ciência
do Fio e do Couro Cabeludo e Procedimentos
intermediários complementares

Expert Habilitada em Ciência do Fio e do
Couro Cabeludo e Procedimentos Avançados
Se inscreva na turma de formação avançada, seja
aprovada nas etapas obrigatórias e receba a
certificado com Habilitação em Ciência do Fio e do
Couro Cabeludo e Procedimentos Avançados.

Já acessou seu novo
portal exclusivo?
Nele você compra de maneira facilitada,
tem acesso aos cursos e todas as
novidades em primeira mão!
Te espero lá!
Acesse em:
www.clubmagicscience.com.br

