




PROTECT. BE GREEN. HAVE FUN.



FILTRO SOLAR MINERAL
30 FPS: Livre de Oxibenzona
O Color Stick é um filtro físico composto de Oxido de
Zinco e Dioxido de Titânio, assim cria uma camada 
sobre a pele que reflete os raios de radiação.
Nossas particulas são non nano, portanto sua pele não
absorve nada! Por ser livre de compostos sintéticos 
e tóxicos, esse é o filtro amigo dos oceanos. 

VEGANO
Sem crueldade animal
Nossas fórmulas são livres de qualquer substância
de origem animal e só utilizamos ingredientes
certificados que não realizam qualquer tipo de
teste em animal, mantendo assim toda a cadeia
livre de maus tratos. 

ULTRA RESISTÊNTE À AGUA
Resintência comprovada de mais de 80 minutos
Nossos Color Sticks são ultra resistentes à água pois possuem 
em sua fórmula Glicerina e Óleo Mineral, assim fornecem
a oleosidade necessária para impedir a remoção com água. 
São também muito resistentes ao suor. Não sai na água e 
não escorre no rosto, perfeito para quem pratica esportes 
aquáticos e esportes outdoor. 

HIPOALERGÊNICO
Aprovado em teste in Vitro e in Vivo
Realizamos testes em laboratório com mais de 50
humanos para comprovar que nossa fórmula não
gera alergia em qualquer tipo de pele.
Os laudos químicos comprovam que o uso dos nossos
Color Sticks são liberados para qualquer pessoa
a partir dos 6 meses de idade. 

SECO OU MOLHADO
Aplicação na pele seca ou molhada
Com fórmula super aderente e ultra resistente à água,
o Color Stick pode ser aplicado facilmente
sobre a pele seca ou molhada.

COLORIDO
5 Cores Biodegradáveis
Com 5 cores diferentes.  Todos os pigmentos utilizados
são biodegradáveis, dessa forma mantemos nossos 
mares limpos de substâncias tóxicas. 
Por isso, o Color Stick é o filtro físico amigo do oceano.



COLOR STICK
LARANJA NEON

(CS004)

Volume: 30g
Dimensão: 118x29mm

Peso: 35g

EAN: 7899703612022 
DUN: 17899703612022  

Cx: 18 unidades
Dimensão Cx: 195x125x100mm

Peso Cx: 640g

Valor Un: R$18,30
Valor Cx: R$329,40

Preço Sugerido Un: R$35,00

COLOR STICK
ROSA NEON

(CS001)

Volume: 30g
Dimensão: 118x29mm

Peso: 35g

EAN: 7899703611995
DUN: 17899703611995 

Cx: 18 unidades
Dimensão Cx: 195x125x100mm

Peso Cx: 640g

Valor Un: R$18,30
Valor Cx: R$329,40

Preço Sugerido Un: R$35,00

COLOR STICK
ROXO
(CS006)

Volume: 30g
Dimensão: 118x29mm

Peso: 35g

EAN: 7899703612039
DUN: 17899703612039 

Cx: 18 unidades
Dimensão Cx: 195x125x100mm

Peso Cx: 640g

Valor Un: R$18,30
Valor Cx: R$329,40

Preço Sugerido Un: R$35,00

COLOR STICK
AZUL
(CS003)

Volume: 30g
Dimensão: 118x29mm

Peso: 35g

EAN: 7899703612015
DUN: 17899703612015 

Cx: 18 unidades
Dimensão Cx: 195x125x100mm

Peso Cx: 640g

Valor Un: R$18,30
Valor Cx: R$329,40

Preço Sugerido Un: R$35,00

COLOR STICK
VERDE NEON

(CS002)

Volume: 30g
Dimensão: 118x29mm

Peso: 35g

EAN: 7899703612008
DUN: 17899703612008

Cx: 18 unidades
Dimensão Cx: 195x125x100mm

Peso Cx: 640g

Valor Un: R$18,30
Valor Cx: R$329,40

Preço Sugerido Un: R$35,00



PARA CRIANÇAS, JOVENS, ESPORTISTAS, DOGS

 SUA PROTEÇÃO DENTRO OU FORA DA ÁGUA.



POLÍTICAS
Pedido Mínimo
Nosso pedido mínimo é de 1 caixa com 18 unidades,
em dois modelos: caixa com as 18 unidades de uma
mesma coloração ou caixa mista customizada de acordo
com o cliente. 

Frete e Entregas
Para realizar as entregas dos nossos produtos aos nossos clientes
utilizamos o serviço de Correios e Transportadoras, o que nos 
possibilita realizar entregas para todo o Brasil. O valor e forma
de realização do frete é variável de acordo com pedido do cliente.

Trocas e Devoluções
Em caso de avaria, o cliente tem o prazo de sete dias (corridos)
a contar da data do recebimento da mercadoria para solicitar a 
troca dos produtos. Caso a mercadoria chegue aparentemente 
violada, o cliente não deverá aceita-la, informando o entregador 
o motivo. Não realizamos trocas ou devoluções em produtos
que apresentem violação ou utilização. Os custos de envio 
e transporte para trocas e devoluções de produtos sem
confirmação de defeito são de responsabilidade do cliente. 
O processo de restituição por avaria só será iniciado após o 
recebimento do mesmo.

Forma de Pagamento e Prazo
Os pagamentos podem ser realizados em forma de boleto bancário
ou depósito. O prazo padrão é de 15 dias, porém pode ser negociado 
de acordo com o valor do pedido de compra.



falaai@valeushock.com.br
21 2186 6654

wtsp 21 98888 0130 / 21 99385 9669

Rua Lopes Quintas, 46 
Jardim Botânico 
Rio de Janeiro
22460010

@valeushock

www.valeushock.com.br

marca própria

VALEU!


