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briefing

FLUIDO CRIOTERÁPICO

O fluído crioterápico é indicado para a queima 
de gordura localizada e redução de medidas e 
flacidez . Quando o tecido é submetido ao frio o 
organismo tende a termogênese, com isto a 
primeira ação do organismo é aumentar esta 
temperatura, para isto, utiliza sua maior 
reserva energética que é a gordura corporal, 
produzindo localmente uma reação 
termodinâmica provocada pela combustão dos 
lipídeos e a consequente queima desta gordura 
em excesso.
Uso pela manhã.

MARCA: SLIM EASY

FLUIDO LIPOTÉRMICO

O fluído lipotérmico ativa a microcirculação e o 
aquecimento da pele. Estimula a lipólise e reduz 
medidas, conferindo ação anticelulite-intensa.
Funciona como auxiliar em protocolos 
corporais redutores, combatendo a celulite e 
eliminando toxinas.
Ativa a microcirculação periférica da pele, 
hidratando-a e melhorando o aspecto “casca 
de laranja”. Causa hiperemia e vasodilatação. 
Auxilia na permeação dos demais ativos.



briefing

MARCA É SIGNIFICADO!
Marca é a representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que permite  identificá-la de um 

modo imediato. Pode ser um signo, um símbolo ou um ícone. Uma simples palavra pode referir uma marca. 

No entanto, o conceito de marca é bem mais abrangente que a sua representação gráfica. Uma empresa através 
de seu nome, representação gráfica e atitude comunica a "promessa" de um produto, seu diferencial frente aos 

concorrentes e que a faz especial e única. 

Na abordagem de Branding, marca é o que se percebe. 
É o que significa através de uma série fatores algo, para alguém.

Marca é significado.

Impossível fazer um estudo de marca sem estudar seu significado e o impacto que terá em uma sociedade, 
observando aspectos culturais, sociais, econômicos e principalmente comportamentais.



Etimologia &
Cognição

SLIM EASY

Slim é um adjetivo da língua inglesa 
que significa fino, magro, delgado. 

SLIM é também o verbo 
EMAGRECER, afinar.

Fino
Magro

Emagrecer
Afinar

Silhueta
Elegante

Diminuir Medidas

Uma pessoa slim é aquela 
que tem silhueta esbelta, 

elegante.

Sinônimos:  fino, estreito
Antônimos:  grosso, largo 

Relacionadas:  lean, formato   
embalagem

lean, thin, slender, elegant, 
lithe, slight, svelte, reduce, 

melt off, lose weight, 
slenderize, slim down

magra, magro, esguio, 
elegante, ágil, leve, esbelta, 

reduzir, derreter, perder peso, 
adelgaçar, emagrecer

Um aparelho de TV 
considerado "slim" é 

fabricado com tubo de 
imagem de espessura 

extremamente reduzida 
quando comparado com 
os antigos televisores de 
tubos de raios catódicos

Uma peça de vestuário 
"slim" é aquela que foi 

desenhada para alongar a 
silhueta e proporcionar ao 

indivíduo um corpo 
delgado, esbelto

Alguns produtos de 
emagrecimento também 

fazem uso do termo "slim" 
para evidenciar que o 

produto é elaborado com a 
finalidade de reduzir o 

excesso de peso.



Etimologia &
Cognição

SLIM EASY Fácil
Leve

Simples

Tranquilo
Brando

Descomplicado

Easy é uma palavra em inglês, cuja tradução em 
português é "fácil". Na maioria das vezes "easy" 
é usado como um adjetivo, mas também pode 

ser usado como advérbio e substantivo.

livre de dor, desconforto ou 
preocupação 

(He led an easy life - 
Ele teve uma vida fácil)

easy {adj.} (também: effortless, facile, piece of 
cake, easy-going) - fácil {adj.} 

easy {adj.} (também: singular, plain, mere, 
simple) - simples {adj.}

algo que confere alívio ou é 
propício a dar conforto ou é 

confortável 
(An easy stance; an easy 

relationship - 
Uma postura fácil; Um 
relacionamento fácil)

alguém afável, tranquilo 
(An easy disposition - 

Uma disposição tranquila; 
boa disposição)

Take it easy! - 
"Vai com calma!" 
ou "Pega leve!" 

So easy! - "Tão fácil!"
The test today was so easy! - 

A prova hoje foi tão fácil!

alguém que não é duro ou 
rigoroso, brando 
(An easy master - 
Um mestre fácil

Too easy. - "Fácil demais." 
My fight last night was too 

easy. - A minha luta ontem à 
noite foi fácil demais.



Conceito
Cognitivo

Fácil
Leve

Simples

Tranquilo
Brando

Descomplicado

SLIM EASY

Fino
Magro

Emagrecer
Afinar

Silhueta
Elegante

Diminuir Medidas

Diminuir medidas de forma fácil e leve.
Ficar elegante e afinar a silhueta com simplicidade e sem complicação.

Emagrecer tranquilamente e de forma branda



Etimologia &
Cognição

LIPOTÉRMICO VS CRIOTERÁPICO
frio
termogênese
organismo aumenta a temperatura
utiliza reserva energética (gordura)
queima de gordura localizada
edução de medidas
contra flacidez
reação termodinâmica
combustão dos lipídeos
queima da gordura em excesso

calor
microcirculação periférica

aquecimento da pele
estimula a lipólise

reduz medidas
ação anticelulite-intensa

protocolos corporais redutores
elimina toxinas

hiperemia
vasodilatação



Cognição Visual

LIPOTÉRMICO VS CRIOTERÁPICO



Cognição Visual

LIPOTÉRMICO VS CRIOTERÁPICO

Elementos
naturais

FOGO
CHAMA
CALOR

Vermelho
Amarelo

Azul
Branco

ÁGUA
GELO
FRIO



Cognição Visual

LIPOTÉRMICO VS CRIOTERÁPICO

Mistura
Junção

Complemento

2 poderosas
forças

trabalhando
juntas



Mercado



Mercado
Segmentação

Em uma breve pesquisa online, podemos observar
que o mercado se divide claramente em 4 segmentos

de fácil interpretação visual que muitas vezes
se misturam, mas podem ser classificados em:



Mercado
Segmentação

Naturais Sofisticação

Baixo CustoCurvas & 
Tecnologia



Mercado
Segmentação

NaturaisFolhas
Plantas
Verde

Natural
Ecológico

Fontes Finas ou
Manuscritas

Silhuetas
DNA

Curvas
Corpo

Molécula
Fontes Grossas

ou Médias

Barato
Econômico

Pobre
Popular

Fontes Grossas
e Fantasias

Cores Sólidas
Vibrantes

Fontes Finas
Dourado
Prateado
Elitizado

Sofisticação

Baixo CustoCurvas & 
Tecnologia



Mercado
Segmentação

NaturaisFolhas
Plantas
Verde

Natural
Ecológico

Fontes Finas ou
Manuscritas

Silhuetas
DNA

Curvas
Corpo

Molécula
Fontes Grossas

ou Médias

Barato
Econômico

Pobre
Popular

Fontes Grossas
e Fantasias

Cores Sólidas
Vibrantes

Fontes Finas
Dourado
Prateado
Elitizado

Sofisticação

Baixo CustoCurvas & 
Tecnologia

Pelos atributos coerentes
de Slim Easy, a marca leva
conceito de “sofisticação”
em sua estrutura cognitiva



Personalização Tipográfica
Garantia de unicidade da marca para registro

Slim
easy

Fonte original

Nome da
Fonte original:
Intro Thin

Personalização



Personalização Tipográfica
Garantia de unicidade da marca para registro



Estrutura do Logo + Cor
Garantia de unicidade da marca para registro

redutor  de  medidas
Fonte: Intro Regular

Construção

prateado salmão dourado salmão
C: 0
M: 30
Y: 25
K: 0

R: 250
G: 190
B: 175

C: 0
M: 30
Y: 25
K: 0

R: 250
G: 190
B: 175



Símbolo
Garantia de unicidade da marca para registro

Seguindo os conceitos de cognição visual 
foi criado um símbolo que remete ao fogo e a água.

Construção



Símbolo
Garantia de unicidade da marca para registro

O conceito de inversão de poder 
entre o calor e o frio se da com 
a utilização de dourado e prateado

prateado

destaque
para cor
e textura

dourado

LIPOTÉRMICOCRIOTERÁPICO



Aplicação para
Rotulagem de

Produto
prateado salmão

redutor  de  medidas

CRIOTERÁPICO



Aplicação para
Rotulagem de

Produto
dourado salmão

redutor  de  medidas

LIPOTÉRMICO



Aplicação para
Rotulagem de

Produto
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LIPOTÉRMICOCRIOTERÁPICO



Arquivos
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Henrique Lantin
(11) 99224.7674

henrique@lantindesign.com.br

Criação e Conceito de Marca


