
VIVIM EN UN LLOC MERAVELLÓS



QUE HO CONTINUÏ SENT ÉS A LES NOSTRES MANS



ÉS HORA DE PLANTAR-LI CARA Al PLÀSTIC



Ha aparegut un nou CONSUMIDOR CONSCIENT, que adapta  
els seus hàbits de vida, i pren decisions de consum 

només a partir de la RESPONSABILITAT SOCIAL i la SOSTENIBILITAT.



El client de l'hotel és un 
consumidor conscient: 

VOL: 

1. Cuidar el planeta 
2. Cuidar el seu cos 
3. Sentir-se solidari 

NO VOL:   

1. Veure plàstic a l'habitació 
2. Augmentar els microplàstics 

en els oceans 
3. Danyar als animals



Amb RRR’biocosmetics,  
el teu client sent: 

1. Que cuides d'ell:   
Alta gamma, ecològica 
i certificada. 

2. Que cuides el planeta: 
      · Sense plàstic 
      · Envàs retornable, reduint un  
        96% les emissions de CO2 
      · Biodegradable 
      · Vegà i no testat en animals. 

3. Que cuides a les persones 
vulnerables



L'envàs   
“QUE TORNI”
Primer producte de biocosmètica 
amb envàs retornable  
i reemborsable.



ELS 
PROTAGONISTES  
DE L'ECONOMIA 
CIRCULAR
Sebas i els seus companys són  
els responsables de millorar  
el planeta gràcies a tu.  
El teu retornes l'envàs, ells el 
recuperen.



HOTELSGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



ENVÀS 500 MLGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

RRR’biocosmetics seguint el seu programa d'economia circular 
abonarà 0,50€ per cada envàs en bon estat. Les condicions de 
devolució dels envasos es gestionarà particularment amb cada 
client.



PROPOSTA PER A HOTELS 

Suport paret 

GEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

GEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

RRR’biocosmetics ofereix un suport de disseny 
modern i mínim invasiu, per a paret d'acer inoxidable 
(amb 2 forats o sense) amb l'acabat de color a triar 
pel client. S'inclou caragols i empaquetat individual.



AMENITIESGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



RRR’biocosmetics ofereix les seves Amenities de nínxol,  
un nou concepte per al sector de l'hostaleria; suposa 
un producte d'alta qualitat per als seus hostes i una 
rendibilitat per a l'hotel en aquesta mena de producte. 
S'abonarà 0,25€ per cada envàs en bon estat.

AMENITIESGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

Envàs d'alumini de 50 ml



RRR’biocosmetics ofereix l'opció de Amenities 
personalitzades amb el logotip de l'hotel.  
· Tres colors de base diferents per a cada producte.  
· Logotip de l'hotel i textos en negre. 
· Producció mínima de 7.000 unitats. 
· S'abonarà 0,25€ per cada envàs en bon estat.

AMENITIES PERSONALITZADESGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

Envàs d'alumini de 50 ml



RRR’biocosmetics la 1a marca europea de biocosmética corporal d'alta gamma, 
amb certificació ecològica, i amb envàs d'alumini que aquest Hotel ens retorna 
per a ser tractat per persones amb discapacitats funcionals, generant hores 
de treball inclusiu. 

Així som, la generació de l'economia circular, exigent i conscient amb el planeta.

Ara et toca a tu, deixa'ns les gentileses buides a l'habitació perquè el cicle no pari.  
#esdevuelta



BORSA REGAL



BORSA REGALGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

RRR’biocosmetics ofereix una bossa de roba de cotó 
100% per regalar als seus clients més especials amb 
els 3 productes en format 500 ml juntament amb 
targeta informativa sobre el nostre procés  
d'economia circular.



GEL HIGIENITZANT AMB ÀLOE VERA 

TEXTURA 
AGRADABLE

1

3
HIDRATANT

AROMA 
FRESC

2 6
ECONOMIA 
CIRCULAR

SENSE PLÀSTIC
7

4
ENVÀS  

RETORNABLE



Els productes desenvolupats per RRR’biocosmetics 
segueixen les següents directrius: 

1. Promoure l'ús de productes provinents de 
l'agricultura ecològica i respectar la 
biodiversitat. 

2. Utilitzar els recursos naturals d'una forma 
responsable, respectant l’entorn. 

3. Utilitzar processos de fabricació nets  
i respectuosos amb la salut humana i 
l'entorn. 

4. Integrar i desenvolupar el concepte “Química 
Verd”, química que empra recursos i processos 
més respectuosos amb el medi ambient.

I+D



Els principals beneficis dels productes de 
RRR’biocosmetics són: 

Activitat reepitelizant: Capacitat regeneradora 
de la pell. Augment del contingut en col·lagen i 
glicosaminoglicans en el teixit de reparació. 

Activitat antiinflamatòria: Són productes 
antiirritants i calmants per a la pell. 

Activitat humectant: Alt poder emolient i 
suavitzant de la pell.

I+D



4 accions fonamentals per a tenir un cabell  
i una pell sana,hidratada i protegida:

I+D

Acció 
Suavitzant

Acció 
Protectora

Acció 
Refrescant

Acció 
Hidratant



Els productes desenvolupats per RRR’biocosmetics 
estan formulats seguint els criteris de ECOCERT 
COSMOS ORGANIC, que exigeix: 

1. Un mínim del 10% d'ingredients ecològics per  
a gels de bany, xampús o condicionadors 
capil·lars. 

2. Un mínim del 20% d'ingredients ecològics per  
a les locions corporals.



Tots els ingredients vegetals de les formulacions 
provenen de l'agricultura ecològica certificada.   

Aquests ingredients són: 
Àloe vera, oli d'ametlles dolces, llard de karité i 
aroma de carabassa.



EMULSIÓ 
LLEUGERA

1

NO GRASSA

2

3

5

ENVÀS  
RETORNABLE

6

SENSE PLÀSTIC

8

LOCIÓ CORPORAL

RÀPIDA 
ABSORCIÓ

4

AROMA 
AGRADABLE

HIDRANT 
I REFRESCANT

ECONOMIA 
CIRCULAR

7



La loció corporal RRR’biocosmetics és una loció 
nutritiva i lleugera que penetra ràpidament en la 
pell, sense deixar-la grassa, formulada per a hidratar-
la i reparar-la millorant la seva elasticitat, lluentor  
i lluminositat.   

La seva innovadora fórmula combina 3 actius 
ecològics, oli d'ametlles dolces, llard de karité i àloe 
vera ecològic, integrant les seves propietats nutritives 
amb els avantatges mediambientals de la “química 
verda”.

LOCIÓ CORPORALGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



Què t'aporta? 

· Hidratació i nutrició de la pell. El karité li dóna un  
  gran poder d'hidratació i nutrició gràcies al seu  
  alt contingut en vitamines A, D, E i F. 
· Antiestries. L'oli d'ametlles dolces ajuda a la  
  circulació de la sang promovent la reducció d'estries     
  i la regeneració de la pell. Això és degut als àcids   
  grassos i vitamina E. 
· Atenua l'acne, punts negres o pell grassa. A part de 
  el llard de karité i l'oli d'ametlles, també compta amb   
  altres components i nutrients ecològics que milloren  
  i exfolien la pell.

LOCIÓ CORPORALGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



LOCIÓ CORPORALGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

AMB 

ÀLOE VERA 

MANTECA DE KARITÉ 
OLI D’AMETLLES 

DOLCES 
ECOLÒGIC



TACTE 
SUAU

1

2

3

6
ENVÀS  

RETORNABLE

SENSE PLÀSTIC

8

ABUNDANT 
ESCUMA

AROMA 
AGRADABLE

ECONOMIA 
CIRCULAR

7

4
HIDRATACIÓ

5
PROTECCIÓ  
DE LA PELL

GEL DE BANY



El nostre gel de dutxa ecològic infós en Àloe vera és 
un gel nutritiu i lleuger formulat per a netejar la pell 
de manera efectiva però suau i crear una escuma 
que alleuja les pells sensibles.   

L'ingredient principal és l'Àloe vera, que conté  
una mescla de vitamines i nutrients saludables 
essencials per a l'organisme. Com a humectant 
natural, l'Àloe vera manté l'equilibri d'hidratació 
natural de la pell, la qual cosa dóna com a resultat 
una pell sana, suau i fresca amb una lluentor 
sedosa.

GEL DE BANYGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



Què t'aporta? 

Aquest gel de bany té una triple funcionalitat: 
· Regeneració dels teixits danyats.  
  Els ingredients naturals d'aquest gel contenen  
  propietats cicatritzants i reparadores per a la pell. 
· Anti-irritació i calmant.   
· Humectació de la pell. L'Àloe vera actua recobrint    
  la pell i protegint-la de les agressions externes.

GEL DE BANYGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



GEL DE BANYGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

AMB 

ÀLOE VERA 
ECOLÒGIC



ABUNDANT 
ESCUMA

1

2

3

6
ENVÀS  

RETORNABLE

SENSE PLÀSTIC

8
SUAVITAT 

EN EL CABELL 
EN MULLAT 

I EN SEC

HIDRATACIÓ  
DEL CABELL I CUIR 

CABELLUT 

ECONOMIA 
CIRCULAR

7

5
AROMA 

AGRADABLE

XAMPÚ + CONDICIONADOR



D'una banda, els tensioactius empleats provenen de 
la “química verda”, que proporcionen una abundant 
i espessa escuma i una grata sensació sobre el 
cabell. 

El producte conté a més ingredients condicionadors 
que aporten suavitat al cabell tant en mullat com en 
sec, facilitant el pentinat. 

L'Àloe vera, com a principal actiu, és idoni per a 
ajudar a definir els rínxols i a combatre els cabells 
crespats. Ja que aquests dos tipus de cabell són més 
propensos a embullar-se i assecar-se, l'àloe vera els 
enfortirà amb les seves propietats hidratants.

XAMPÚ + CONDICIONADORGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



Què t'aporta? 

· Rejoveniment del cabell, elasticitat i prevenció del  
  trencament. Actua com una màscara 100% natural. 
· Anticaspa, ja que permet que es mantingui l'oli  
  natural en el pèl, evitant la sequedat. 
· Hidratació del pèl en cabells secs. La composició de  
  l'Àloe vera i la seva alta proporció d'aigua     
  contribueixen a pal·liar les puntes obertes i l'aspecte  
  ressec. 
· Adequat també en cabells grassos, ja que ajuda a  
  acabar amb l'excés de sèu.

XAMPÚ + CONDICIONADORGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA



XAMPÚ + CONDICIONADORGEL HIGIENIZANTE 
CON ALOE VERA

AMB 

ÀLOE VERA 
ECOLÒGIC



Ana Ribalta 
646 192 545 

info@rrr-biocosmetics.com 
rrr-biocosmetics.com

mailto:info@rrr-biocosmetics.com


GRACIASG R ÀC I E S


