


Com sede própria com mais de 2.600 m² e situada na cidade de São José do 

Rio Preto/SP, a LQF segue e respeita todos os padrões de qualidade e controle 

exigidos pela indústria farmacêutica e conta com os equipamentos mais modernos 

disponíveis no mercado.

de 30 anos na área industrial farmacêutica e um corpo técnico altamente 

especializado no desenvolvimento, fabricação, envase e acondicionamento de 
Mais de 30 anos de 

experiência no 
mercado.

  MEUQ
SOMOS

Quem somos



Todo processo de fabricação é mantido acompanhando sistemas operacionais 

seguindo as BPF (Boas Praticas de Fabricação) da ANVISA, que assegura a 

qualidade em todas as fases dos processos produtivos, garantindo que seja 

exclusivamente para as industrias farmacêuticas. O prédio da LQF, desde seu 

projeto inicial, foi construído para ser uma das maiores indústrias do segmento 

de cosméticos, higiene pessoal e beleza do país.

Possuindo tratamento de ar grau D (Classe ISO 8 da norma ABNT NBR ISO 

14.644-1, antiga classe 100.000) em sua área de pesagem, manipulação, envase 

e embalagem, como também climatização de ar com controle de temperatura 

e umidade para os almoxarifados de matérias-primas, embalagens e produtos 

acabados.

Ampla estrutura
para assegurar a 

qualidade em todas 
as fases dos processos 

produtivos.

FABRICAÇÃO

Fábricação



Fábricação



Fabricação



Todos os processos utilizados na fabricação dos 

produtos são realizados em equipamentos de alta 

tecnologia, como misturadores e reatores, que são 

responsáveis pela produção da mais simples até a 

mais complexa formulação cosmética.



CONTROLE E 
GARANTIA DE 

QUALIDADE

Nosso departamento de 
garantia da qualidade 

conta com profissionais 
altamente treinados 

e especializados, 
com know how em 

equipamentos e técnicas 
de última geração.

Qualidade



Qualidade



NOSSA 
MISSÃO
Viabilizar projetos únicos para o mercado 

cosmético, formulando e fabricando produtos 

através da experiência adquirida ao longo dos 

anos com seriedade, confiabilidade e total sigilo, 

buscando total satisfação dos clientes através de 

produtos e serviços com excelência de qualidade.



NOSSOS 
SERVIÇOS



LINHA
CAPILAR



TRATAMENTO COURO CABELUDO

DESCOLORANTES

RECONSTRUÇÃO CAPILAR
MANUTENÇÃO

MATIZADORES
• Shampoo Anticaspa

• Loção Antiqueda

• 

• Pó descolorante com Amônia

• Pó descolorante sem Amônia

• Pasta Descolorante

• Água Oxigenada 10, 20, 30 e 40 vol.

• Aditivos para Descoloração

• Neutralizantes

• Shampoo

• Condicionar

• Máscara de hidratação

• Condicionador

• Shampoo sem sal

• Leave In

• Máscara

• Shampoo pigmento roxo

• Condicionador Pigmento roxo

• Máscara pigmento roxo

• Shampoo pigmento vermelho

• Condicionador pigmento vermelho

• Máscara pigmento vermelho

• Shampoo pigmento preto

• Condicionador pigmento preto

• Máscara pigmento preto

• Tonalizantes

Linha Capilar



LAVATÓRIO FINALIZADORES

ALISAMENTO DEFINITIVO

ALISAMENTO TEMPORÁRIO

CACHOS

• Shampoo

• Condicionador

• Máscara

• Óleo de Argan

• Óleo de Coco

• Óleos Térmicos

• Sérum reparador de Pontas

• Pré-Escova Líquido

• Defrizante

• Gel Modelador

• Mousse Modelador

• Creme de Pentear

• Pasta Efeito Molhado

• Pasta Efeito Seco

• Pomada Efeito Molhado

• Pomada Efeito Seco

• Tioglicolato de amônio

• Guanidina

• Hidróxido de sódio

• Ácido Glioxílico

• Ativador de Cachos

• 

• Máscara de Tratamento

Linha Capilar





LINHA
FACIAL



ANTIACNE

Vasta linha de dermocosméticos
para tratamento facial com testes 
de eficácia e estabilidade.

•  Espuma de limpeza
•  Espuma esfoliante
•  Tônico de limpeza
•  Gel Secativo
•  Serum calmante
•  Gel para renovação celular
•  
•  Sabonete líquido detox
•  Sabonete limpeza profunda
•  Sabonete esfoliante

•  Creme Anti-idade
•  
•  Creme Esfoliante
•  Máscaras
•  Água Micelar
•  Demaquilante
•  Loção Tônica
•  BB Cream
•  CC Cream
•  Bases
•  Deliniadores
•  Clareadores
•  Protetor Solar

Linha Facial



LINHA 
LABIAL



A LQF possui Tecnologia para 
desenvolvimento e produção das 
mais variadas fórmulas e produtos 
para os Lábios, sendo: 

  
  
  
  

 
 
 

Linha Labial



LINHA
CORPORAL



•  Creme Hidratante  
•  Creme Esfoliante  
•  Óleo Bifásico  
•  Loção Hidratante  
•  Creme Anticelulite  
•  Creme Antiestrias  

•  Creme de Massagem  
•  Creme Redutor de Pelos  
•  Creme para Pernas Cansadas 
•  Body Splash 
•  Óleo para massagem 
•  Sabonete liquido  
•  Sabonete íntimo 

A LQF possui Tecnologia para 
desenvolvimento e produção das mais 
variadas fórmulas e produtos para Linha 
Corporal, sendo: 

Linha Corporal



LINHA
MÃOS E 

PÉS



 
  
  
 
  
  
 

  
 

 
 
 

A LQF possui Tecnologia para 
desenvolvimento e produção das mais 
variadas fórmulas e produtos para Linha 
Mãos e Pés, sendo: 

Linha Mãos e Pés



LINHA
UNHAS



•  

•  
•  

•  

•   
•   

•   
•   
•   
•  

•  

A LQF possui Tecnologia para 
desenvolvimento e produção das mais 
variadas fórmulas e produtos para Linha 
Unhas, sendo: 

Linha Unhas



LINHA
BEBÊ

INFANTIL
MAMÃE



•  Gel de Banho 
•  Protetor de Mamilos;  
•  Creme Reestruturante 

•  Loção Antiestrias;  
•  Loção para Cuidado dos 

Seios; 
•  Óleo Antiestrias;  
•  Hidratante Intensivo 

Corporal; 

•  Fluido de Limpeza 
•  Shampoo 
•  Condicionador 
•  Óleo Hidratante 
•  Loção para Cuidado 

da pele (Nutri protetor, 

Relipida) 
•  Creme para Assaduras 
•  Colônia  
•  Talco 

A LQF possui Tecnologia para 
desenvolvimento e produção das mais 
variadas fórmulas e produtos para Linha 
Bebê/Infantil e mamãe, sendo: 

Linha Bebê/Infantil/Mamãe 



LINHA
BARBEARIA E
PERFUMARIA



•  Shampoo para Cabelo e 
Barba 

•  Cera para Fios da Barba  
•  Gel Pós Barba  
•  Óleo para Frizz da Barba 
•  
•  
•   

•  
•  Eau de Toillete 1 a 3%; 
•  Balm Pós Barba  
•  Sabonete Líquido para 

Barbear 
•  Espuma para Barbear  
•  Gel Modelador  
•  Pasta Efeito Molhado  
•  Pasta Efeito Seco  
•  Pomada Efeito Molhado  
•  Pomada Efeito Seco

A LQF possui Tecnologia para 
desenvolvimento e produção das mais 
variadas fórmulas e produtos para Linha 
Barbearia e perfumaria, sendo: 

Linha Barbearia e Perfumaria



LINHA
HOSPITALAR

FARMA



•  Álcool 70% líquido  
•  Álcool 70% gel  
•  Sabonete de Triclosan  
•  Sabonete Cremoso 

Glicerina  

•  Sabonete Neutro de 
Glicerina  

•  Loção Antisséptica de 
Triclosan 

•  Acetona 

A LQF possui Tecnologia para 
desenvolvimento e produção das mais 
variadas fórmulas e produtos para Linha 
Hospitalar e Farma, sendo: 

Linha Hospitalar/Farma



NOSSA 
POLÍTICA

COMERCIAL



LEAD TIME:

dias úteis*
10 a 15  

do pagamento da entrada.
 

Nossa Política Comercial



TERCEIRIZAÇÃO



Por que escolher a LQF?

Terceirização



PASSO-A-PASSO DA
TERCEIRIZAÇÃO



1. 
sendo:

•  

•  

•  

•  

2. Desenvolvimento do produto e apresentação de um 

protótipo (amostras de laboratório);

3. 

4.   Elaboração de um Pré-Orçamento;

5. Apresentação de fornecedores de materiais de embalagem 

para cosméticos;

6.
duração; (realizado pelo laboratório da LQF);

7. Assessoria na condução de testes de alergenicidade, foto 

proteção, irritação dérmica e  outros, em         produtos     

cosméticos (laboratórios credenciados pela ANVISA);

8. Assessoria de marketing para apelos visuais, tanto em 

rotulagem quanto em materiais promocionais aprovados pela 

 

da LQF);

9. Assessoria de criação e design para a elaboração de layout de 

10.  Assessoria no registro de produtos junto a ANVISA; 

 Regulatório da LQF)

11.  Planejamento e programação de produção.

Passo-a-passo da Terceirização



LICENÇAS E 
AUTORIZAÇÕES



• Alvará Funcionamento Municipal;

• Autorização Funcionamento 

• 

Cosméticos;

• Licença Ambiental - CETESB;

• Licença Bombeiros;

• Licença Policia Civil;

• Licença Policia Federal;

• 

A LQF pratica e segue as Boas Práticas de Fabricação 
da ANVISA, onde possui as seguintes Autorizações e 
Licenças:

Licenças e Autorizações



FARMACÊUTICOLABORATÓRIO

Av. Floriano André Cabrera, 1361
Cidade Jardim, São José do Rio Preto - SP
CEP 15081-190

17 3209.3010

projetos@lqf.com.br

www.lqf.com.br


