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Grupo Etilux

Sede Própria, a margem da Rodovia Dutra em São Paulo

Agradecemos a oportunidade e reforçamos nossa
 intenção em fazer Excelentes Negócios!

O Grupo Etilux atua, desde 1982, com excelência no mercado de distribuição em todo 
território nacional.

As atividades começaram com a distribuição de artigos de cutelaria e com o passar dos anos 
o Grupo vislumbrou um nicho de mercado ainda muito carente no Brasil, o de Ferramentas 
Importadas.

Dessa forma, a empresa introduziu no mercado brasileiro a linha de ferramentas e itens diver-
sos, WESTERN que rapidamente ganhou mercado e �cou conhecida como uma marca de 
con�ança entre os lojistas e consumidores.

Atualmente, o Grupo Etilux possui outras linhas em seu portfólio como, a RICAELLE que atua 
no segmento presenteiro há mais de 40 anos, com as marcas Bohemia que são referência 
mundial em cristais, a Haüskraft com utensílios para cozinha e objetos de decoração de quali-
dade superior e boas referências de fabricação, Vianagrés com cerâmicas portuguesas de quali-
dade superior e Glasslock com itens fabricados com vidro temperado, altamente resistente. 

Posteriormente, chega ao grupo a conceituada FENZZA, marca referência no segmento 
popular de Beauty Care, a FRESCOR, uma das maiores marcas de escova de dente do merca-
do brasileiro, PRIMICIA especialista em malas e acessórios para viagem e por �m a CORNETA, 
marca Alemã voltada para o segmento de ferramentas pro�ssionais e industriais com as 
Linhas Craft de tesouras, Cutelaria e Beauty Care.

O Grupo em sua versão ETILUX KIDS traz ao mercado um mix completo de brinquedos, 
in�áveis (ETITOYS), artigos de papelaria (ETIPEL), utilidades domésticas (ETIHOME) e higiene 
bucal (ETIDENT), inovando mais uma vez com estas linhas incríveis que trazem para o merca-
do a qualidade de seus licenciados somada ao excelente custo benefício para que tanto 
comerciantes quanto consumidores �nais sejam bene�ciados.

A seguir apresentamos a linha de produtos FRESCOR que traz uma grande variedade de 
escovas de dentes e personagens, atendendo o exigente mercado de oral care e a ANVISA. 
A linha FRESCOR é ideal para Revendedores, Distribuidores e Atacadistas de diversos canais 
de distribuição, tais como Perfumarias, Magazines, Farmácias, E-Commerce e muitos outros. 
Desfrute desse catálogo e encontre os produtos ideais para alavancar bons negócios para 
nossos clientes.
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QUEM SÃO ELES?
A série gira em torno de um adorável aviãozinho à jato chamado 
Jett que viaja o mundo entregando pacotes para as crianças.
Com cada entrega, Jett se depara com um novo desafio e ele e seus 
amigos Super Wings deverão trabalhar juntos para resolvê-los. Jett 
e os Super Wings têm a capacidade única de se transformar de 
aviões em heróis incríveis que podem correr, escalar, levantar, cavar 
e até mesmo mergulhar fundo no mar.

CANAL DE 
EXIBIÇÃO:

aplicativo

episódios 
disponíveis em

Super Wings - Global Journey

TARGET
audiência da série:
meninos & meninas

2-5
anos

10 mm
views

+1 mm
downloads

episódio Pintando 
        o Sete com:

DIGITAL:
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JETT
REF.: EF-ECC23JE-SW

16
cm

CAPAPROTETORAprotegeas cerdas

DONNIE
REF.: EF-ECC23DO-SW

DIZZY
REF.: EF-ECC23DI-SW

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç 

Escova Infantil
com capa - Super Win-
gs
• Com cerdas macias

Cabeça anatômica
e emborrachada
facilita a escovação e diminui
o atrito com a gengiva

Cabo anatômico
e emborrachado
melhora a aderência
e conforto das mãos
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JETT
REF.: EF-SIM22JE-SW

16
cm

DONNIE
REF.: EF-SIM22DO-SW

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç 

Escova Infantil
Basica - Super Wings
• Com cerdas macias
• Sem capa

Cabeça anatômica
e emborrachada
facilita a escovação e diminui
o atrito com a gengiva

Cabo anatômico
e emborrachado
melhora a aderência
e conforto das mãos

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal
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Creme Dental
Super Wings
REF.: EF-CD32-SW
• Com flúor
• Menor abrasividade
• Sabor Tutti Frutti

Quant. Inner: 0
Quant. Master: 72 pç

6+
anos

DIZZY
REF.: EF-SIM22DI-SW

COM
FLÚOR
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QUEM É?
Moranguinho faz sucesso entre meninas e suas mães há mais de 
35 anos. Passou por 3 importantes mudanças de estilo, chegando 
ao seu “Look”atual sem perder valores de marca.
Consagra-se como uma das personagem mais queridas pelas 
crianças e mães.

CANAIS DE 
EXIBIÇÃO:

TARGET
audiência da série:

meninas
2-6

anos

aplicativos +110 milhões
downloads mundo
+ 16 milhões
downloads Brasil

19
apps

+19 milhões views

ativação youtubers:

+1,4 milhões fãs Brasil
+3,4 milhões fãs globais

DIGITAL:
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Cabeça anatômica
e emborrachada
facilita a escovação e diminui
o atrito com a gengiva

Cabo anatômico
e emborrachado
melhora a aderência
e conforto das mãos

 

  

Capaprotetoraprotegeas cerdas

16cm

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

Escova Infantil
Com capa - Moranguinho
REF.: CAP-06
• Com cerdas extra macias
• Com capa

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç

Escova Infantil
Basica - Moranguinho
REF.: COM-45
• Com cerdas extra macias
• Sem capa

l

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç
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Cerdas de PBT
finas, macias e suaves
não agridem as gengivas

Cabeça anatômica
facilita a escovação 
e diminui o atrito 
com a gengivaCabo flexível

absorve o excesso 
de pressão e dá 
maior firmeza 

15cm

13cm

Cabeça anatômica
facilita a escovação e diminui
o atrito com a gengiva

Cerdas de PBT
finas, macias e suaves
não agridem as gengivas

Cabo anatômico
com base reta
para superfícies planas
e encaixe adequado
para os dedos

Escova Infantil
Zoom - Moranguinho
REF.: EF-LEN12-MO
• Com cerdas macias
• Sem capa

Escova Infantil
Cristal - Moranguinho
REF.: EF-CRI8-MO
• Com cerdas macias
• Sem capa

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç

Caixa Master: 12
Quant. Inner: 12 peças

Cabo emborrachado
melhoras a aderência
da mão da criança

 

 

 

EFEITO ZOOM

realça o

personagem!
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Cerdas de PBT
finas, macias e suaves
não agridem as gengivas

Cabo anatômico
serve também como
estojo de transporte

Cabeça anatômica
facilita a escovação 
e diminui o atrito 
com a gengiva

Escova Infantil
Dobravel - Moranguinho
REF.: EF-DOB11-MO
• Com cerdas macias
• Sem capa

 

 

 

9cm
cabo

dobrado

 

 
 

DOBREe transportepara escola ou viagens!

Creme Dental
Moranguinho
REF.: EF-CD31-MO
• Com flúor
• Menor abrasividade
• Sabor Tutti Frutti

6+anos

 

 

 

com
FLÚOR

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç

Quant. Inner: 0
Quant. Master: 72 pç

l
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Escova Infantil
Shape - Moranguinho
REF.: EF-REC09-MO
• Com cerdas macias
• Sem capa

Escova Infantil
3D - Moranguinho
REF.: EL-11
• Com cerdas extra macias
• Sem capa
• Com ventosa na base

Cerdas de PBT
finas, macias e suaves
não agridem as gengivas

Cabeça anatômica
facilita a escovação 
e diminui o atrito 
com a gengiva

Ventosa
para manter a
escova na vertical

16cm

 

 

 

cabo moldado

com personagem

2D

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

Emborrachado
para melhor
aderência 14,5cm

 

 

 

Base removível vira

BRINQUEDO

Círculo polidor
ajuda a remover
manchas superficiais

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 72 pç
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QUEM É?
Dora é uma das personagens mais queridas pelas crianças pré-esco-
lares e seus pais. Primeira amiga dos pequenos, ela os encoraja a li-
dar com desafios e novas descobertas. Ao lado de seu melhor amigo, 
o macaquinho Botas, convida as crianças a participar de aventuras, 
resolver problemas e aprender uma segunda língua. A personagem 
transmite valores como amizade, respeito ao meio ambiente e à 
diversidade, sendo ótima companhia nos primeiros anos de vida e 
também em seu crescimento, com suas novas histórias na cidade.

TARGET
audiência da série:

pré-escolar
2-4

anos

aplicativos

10
apps

5
games

+3,2 milhões fãs globais

DIGITAL:

CANAIS DE 
EXIBIÇÃO:
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Escova Infantil
Com capa - Dora Aventureira
REF.: CAP-25
• Com cerdas extra macias
• Com capa

CAPAPROTETORAprotege as cerdas

16cm  

Cabeça anatômica
e emborrachada
facilita a escovação e diminui
o atrito com a gengiva

Cabo anatômico
e emborrachado
melhora a aderência
e conforto das mãos

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

Quant. Inner: 12 pç 
Quant. Master: 144 pç

Quant. Inner: 12 pç 
Quant. Master: 144 pç

Escova Infantil
Básica - Dora Aventureira
REF.: COM-55
• Com cerdas extra macias
• Sem capa
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Quant. Inner: 0
Quant. Master: 72 pç

Creme Dental
Dora Aventureira
REF.: EF-CD33-DA
• Com flúor
• Menor abrasividade
• Sabor Tutti Frutti

6+  
anos

COM
FLÚOR

Quant. Inner: 12 pç 
Quant. Master: 72 pç

Escova Infantil
3D - Dora Aventureira
REF.: EL-48
• Com cerdas extra macias
• Sem capa
• Com ventosa na base

base
removível vira

BRINQUEDO

Ventosa
para manter a
escova na vertical

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

Emborrachado
para melhor
aderência

Círculo polidor
ajuda a remover
manchas superficiais

14cm  
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A TURMINHA MAIS 
AMADA DO BRASIL!
Sabe por que os personagens do Mauricio de Sousa parecem 
tão reais? Porque a inspiração vem de pessoas de verdade! 
Afinal, quem não tem uma amiga esquentadinha? Um amigo 
que cria planos infalíveis? Uma amiga comilona? Ou  um ami-
go que tem medo?

TARGET
meninas e 

meninos
2-6

anos

aplicativos
e jogos

+10 milhões
downloads

+2,5 milhões views

site 2 milhões de 
pageviews por mês

PRESENÇA DIGITAL:

CANAIS DE 
EXIBIÇÃO:
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Escova Infantil
Com capa - Turma da Mônica
REF.: GJ-729B
• Com cerdas extra macias
• Com capa

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

Cabeça anatômica
e emborrachada
facilita a escovação e diminui
o atrito com a gengiva

Cabo anatômico
e emborrachado
melhora a aderência
e conforto das mãos

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç

16cm

CAPA
PROTETORA

PROTEGE
AS CERDAS
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Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç

Escova Infantil
Básica - Turma da Mônica
REF.: SK-609
• Com cerdas extra macias
• Sem capa

16cm

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

Cabeça anatômica
e emborrachada
facilita a escovação e diminui
o atrito com a gengiva

Cabo anatômico
e emborrachado
melhora a aderência
e conforto das mãos
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Escova Infantil
3D - Mônica
REF.: EL-23
• Com cerdas extra macias
• Sem capa
• Com ventosa na base

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 72 pç

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 72 pç

Ventosa
para manter a
escova na vertical

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

Emborrachado
para melhor
aderência

Círculo polidor
ajuda a remover
manchas superficiais

BASE
REMOVÍVEL VIRA

BRINQUEDO

14cm

Escova Infantil
3D - Cebolinha
REF.: EL-24
• Com cerdas extra macias
• Sem capa
• Com ventosa na base



LHAMA

TROPICAL
F L A M I N G O

Uma escova de dente infantil macia, 
fo�nha que foi desenvolvida com 
muito carinho, amizade, ternura e 
otimismo, assim como as nossas 
queridinhas que viraram febre.

Apresentamos a escova infantil de 
UNICÓRNIO, animal mitológico, 
fabuloso, símbolo de força e pureza 
que traz em sua essência o elixir 
da vida eterna, assim como o 
sucesso de vendas com a 
criançada.

Aquele bichinho rosinha claro 
com pernas longas e bico preto, 

pássaro rosa que encanta tanto 
as crianças como as mamães, 

bichinho delicado, elegante e 
cheio de vida  que abrilhanta o 

imaginário de nossas crianças e 
de todo vendedor, um verdadeiro 

case de sucesso.



Cabeça anatômica
e emborrachada
facilita a escovação e diminui
o atrito com a gengiva

Cabo anatômico
e emborrachado
melhora a aderência
e conforto das mãos

Limpador de língua
e bochechas para
melhor higiene bucal

REF.: EF15001

Escova Infantil
Básica - Tendências
• Com cerdas macias
• Sem capa

16cm

Quant. Inner: 12 pç
Quant. Master: 144 pç

REF.: EF15002

16cm

REF.: EF15003

26
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