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QUEM SOMOS
A Detagold Indústria Química Ltda. iniciou suas atividades em 1998 quando da aquisição das 
formulações da linha Detagold, que compreende uma vasta gama de produtos voltada para 
tratamento de cabelo, pele e higiene pessoal.

A marca Detagold, comercializada há mais de 30 anos, era somente encontrada em uma restrita 
região do interior paulista.

Visando disponibilizar os produtos para todo o território nacional, a unidade fabril foi transferida para 
a capital paulista em meados de 1999, aumentando a capacidade produtiva e racionalizando a 
logística.

Nos orgulhamos em ser uma empresa genuinamente brasileira. Estamos iniciando um trabalho de 
divulgação e ampliação de nossa linha de produtos para todo o Brasil oferecendo: Qualidade - 
Tecnologia - Con�abilidade - Competitividade



SHAMPOO E
CONDICIONADOR

Aliando qualidade e economia, nossa 
linha de Shampoos e Condicionadores  
foi desenvolvida a partir de poderosos 
ativos, proporcionando ao cabelo brilho, 
maciez e leveza. 
Embalagem  convencional de 2 litros.
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SHAMPOO E
CONDICIONADOR

Nossos Shampoos e 
Condicionadores também estão 

disponíveis em embalagem re�l de 5 
litros, especialmente pensada para o 

pro�ssional de beleza.

CONDICIONADOR

disponíveis em embalagem re�l de 5 
litros, especialmente pensada para o 
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SABONETE
LÍQUIDO

Com uma grande variedade de aromas especiais, 
nossa linha de sabonetes líquidos conta com poderosos ingredientes naturais cuidadosamente selecionados.  
A válvula do tipo PUMP,  com trava de segurança, torna o produto elegante, seguro e muito facil de usar.

Com uma grande variedade de aromas especiais, 
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A linha completa de sabonetes
líquidos Detagold também está disponível em embalagens de 1 litro com válvula PUMP ou  FLIP TOP.

SABONETE
LÍQUIDO
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SABONETE
LÍQUIDO

Toda a nossa linha está disponível  também
em  embalagem re�l de 2 litros  com alça de transporte. 

O que garante mais economia e comodidade na reposição 
do produto.
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SABONETE
LÍQUIDO

Nossas 4 fragrâncias mais vendidas,  também estão
 disponíveis em embalagens de 5 litros. 

LÍQUIDO
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A textura suave e o toque aveludado 
da nossa linha de sabonetes de 
espuma irão te surpreender.

Unindo máxima limpeza e perfume 
prolongado à uma delicada espuma 
cremosa, é ideal para qualquer tipo 
de pele.

SABONETE
DE ESPUMA

Unindo máxima limpeza e perfume 
prolongado à uma delicada espuma 
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Nosso gel anti-séptico é ideal para 
higienizar as mãos de forma rápida e 

prática.

Disponível em 3 embalagens 
diferentes, pode ser usado para 

reabastecer dispensers, em 
balcões e banheiros ou 

mesmo para levar na bolsa.

GEL ANTI-SÉPTICO
HIGIENIZADOR
Nosso gel anti-séptico é ideal para 

higienizar as mãos de forma rápida e 

diferentes, pode ser usado para 

GEL ANTI-SÉPTICOGEL ANTI-SÉPTICO
HIGIENIZADOR



O Maxi Gel Cola Detagold oferece máxima 
�xação aos cabelos, proporcionando 
aderência ao penteado.  Já o Gel Fixador 
proporciona �xação moderada e efeito 
molhado.

Ambas as fórmulas não possuem álcool, 

Creme para mãos e pés, embalagem 230 gramas com 
ação umectante e sensação refrescante.

Creme massageador Sebo de Carneiro em bisnaga 
contendo 120 gramas. Protege a pele contra o 
ressecamento proporcionando uma hidratação intensa.

GEL CAPILAR E 
HIDRATANTES

O Maxi Gel Cola Detagold oferece máxima 
�xação aos cabelos, proporcionando 
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A Linha de hidratantes corporais Luna’s 
Secret, tem aromas incríveis aliados a 

um toque suave, rápida absorção e 
intenso poder de hidratação.

Podem ser usados diáriamente e 
também são indicados para 

qualquer tipo de pele.

HIDRATANTE 
CORPORAL
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A Linha de hidratantes corporais Luna’s 
Secret, tem aromas incríveis aliados a 

um toque suave, rápida absorção e 
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A linha de produtos Detagold vai 
além dos cuidados com o corpo.

Pensando no seu bem estar e 
conforto, desenvolvemos a linha 
de aromatizadores de ambiente 
em SPRAY.

Com as mais ricas e selecionadas 
essências naturais, deixam sua 
casa, trabalho ou qualquer outro 
ambiente deliciosamente 
perfumado.

AROMATIZADOR DE
AMBIENTES EM SPRAY

A linha de produtos Detagold vai 
além dos cuidados com o corpo.

Pensando no seu bem estar e 
conforto, desenvolvemos a linha 
de aromatizadores de ambiente 

Com as mais ricas e selecionadas 
essências naturais, deixam sua 
casa, trabalho ou qualquer outro 
ambiente deliciosamente 

AROMATIZADOR DEAROMATIZADOR DE
AMBIENTES EM SPRAYAMBIENTES EM SPRAY
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Para um efeito prolongado, 
recomendamos a linha de 

aromatizadores com varetas.

Com embalagens so�sticadas e 
elegantes, além de perfumar, 

embelezam o ambiente, trazendo 
frescor e requinte em um só 

produto.

AROMATIZADOR DE 
AMBIENTES COM VARETAS

AROMATIZADOR DE 
AMBIENTES COM VARETAS



RESPONSABILIDADE SOCIAL
Sustentabilidade também é assunto sério para nós. Pensando nisto, �rmamos parceria com a 
Empresa Ambicamp especializada na armazenagem, recuperação e tratamento de resíduos sólidos.

Amparados por esta parceria e também através de constante treinamento e aperfeiçoamento 
pro�ssional de toda nossa equipe, garantimos que o destino do nosso resíduo seja feito de forma 
correta e sustentável, minimizando os impactos ambientais.

Pensando na preservação e cuidado da fauna, a Remgold não utiliza animais como cobaias nos testes 
de desenvolvimento de seus produtos.



Remgo ld  I ndú s t r i a  Qu ím i ca  L t da  EPP
P ra ça  Ade lmar  Tava re s ,  07  -  V i l a  Da l i l a  -  São  Pau l o/SP

Cep :  03518 -110  -  E -ma i l :  r emgo ld@remgo ld . c om .b r
Te l e f one s :  ( 11 )2651 -7869/(11)2651 -9091
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