


Invista
Sucesso

Uma abordagem diferente,
faturamento mensal garantido!

Com uma proposta de negócio completamente inovadora no 
Brasil, a Cheflera traz ao mercado uma oportunidade de in-
vestimento seguro e de baixo custo. 
Diferente de outras franquias de loja de cosméticos, a 
Cheflera oferece planos mensais de tratamento estético aos 
seus clientes, garantindo faturamento recorrente na loja du-
rante o ano inteiro.

Loja de cosmétcios
como você nunca viu!



Faça parte da inovação,
seja o primeiro na sua cidade!

Proposta
Comercial

Sua Loja 

Aplicativo e Sistema

Cosméticos 
Aromatizantes

Nutricosméticos  
Perfumes

Lucro e Investimento 

Destaque na mídia 
Fale conosco
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dispensa-se a necessidade de 
capital de giro todos os meses.



Produtos dermocosméticos
sofisticados que impressionam

Qualidade
Sofisticação

Nossa linha de produtos é completa, para atender todas as 
etapas  necessárias do tratamento estético. 
São produtos para tratamento capilar, anti-idade, hidratação 
corporal e facial, higienização, enrijecimento da pele, cuidado 
íntimo, linha labial, diminuição de medidas e muito mais.

Linha de Cosméticos.
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Linhas Aromatizadores e Difusores.

A Cheflera possui cinco variedades de frascos de aromatiza-
dores e difusores para atender ambientes comerciais e resi-
denciais. Foram selecionadas cinco aromas que mais se desta-
cam no mercado.
Cada um dos produtos estão disponíveis nos aromas: Canela, 
Vanilla, Bamboo, Pitanga e Alecrim. 

Linha especial
de aromas 

conforto
Requinte

proposta comercial 
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Nutricosméticos para
tratar a beleza

Suplementos
naturais

A Cheflera possui em sua linha de produtos, quatro opções 
de nutricosméticos, que são suplementos alimentares que 
tratam a beleza de dentro para fora.
São suplementos para tratar cabelos e unhas, combater a 
celulite, ajudar no emagrecimento e colágeno para a pele.

Linha Nutricosméticos.
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charme
Sedução

Linha completa
de perfumes exclusivos.



Loja completa
com clínica de estética.Prático

Acessível
Tenha uma loja de cosméticos completa com clínica de estética, 
investindo a partir de, apenas, 60 mil reais, incluindo
móveis, estoque e equipamentos.
A Cheflera fornece o projeto completo da sua loja e também, par-
ticipará de todas as etapas de instalação junto com você, do início 
ao fim. A partir de 24m2, você já pode montar uma loja com clínica 
de estética. 
Acredite, é possível!
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A Cheflera possui um método exclusivo de faturamento 
mensal recorrente, ou seja, você tem a certeza de que sua 
loja terá vendas de produtos todos os meses. 
Toda loja Cheflera possui anexa, uma clínica de estética que 
faz planos de procedimentos com pagamento mensal, e, 
todo o valor pago pelo tratamento é revertido em produtos 
para o cliente. 
Com isso, a loja terá faturamento recorrente de venda de 
produtos com os clientes mensais de estética.
Isso não é genial?

Planos Mensais Venda a vulsaR$ R$15.300,00 7.200,00

R$22.500,00 LUCRO

DESPESAS TOTAIS

FATURAMENTO TOTAL

INVESTIMENTO INICIAL LUCRO MENSAL

15.200,00R$

Aluguel R$ 3.000,00

Um funcionário R$ 1.600,00

Contador R$ 400,00

7.300,00

60.000,00R$

Taxa de Adesão10.000,00

Móveis Clínica1.500,00

Produtos Revenda 7.500,00

Computador e Impressora 2.000,00

Pintura, Elétrica e
Pequena reforma5.000,00

Produtos bancada 2.000,00

Diversos5.000,00

Fachada3.800,00

Espelhos e Decoração 4.000,00

Equipamentos Clínica4.000,00

Nutricosméticos 1.200,00 

Móveis Loja 14.000,00 

Encargos Trabalhistas R$ 400,00

Reposição de Estoque R$ 7.000,00

Água e Luz R$ 500,00

Estimativa real de 
lucro inicial. 

7.300R$

R$

Impostos R$ 600,00

Diversos R$ 900,00

Royalties R$ 800,00 



A Cheflera fornece ao franqueado um aplicativo e um soft-
ware exclusivos que trabalham interligados, para otimizar a 
gestão da sua loja.
Através do software, será possível controlar estoque, fazer 
pedidos com fornecedores, fazer gestão financeira (contas a 
pagar e receber, caixa, etc), cadastro de clientes e muito mais.
Já com o aplicativo, seus clientes poderão agendar o horário 
de atendimento, contratar planos, comprar produtos e muito 
mais.
Tudo isso, sem nenhum custo adicional para o franqueado.

Aplicativo e software
exclusivos 

aplicativo
software
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Lançamento da franquia é
destaque em reportagem 
do portal Exame

Recém lançada, a franquia Cheflera já é destaque na mídia 
nacional, com reportagem exibida no portal Exame.
Confira a reportagem completa acessando o link abaixo:
https://exame.abril.com.br/negocios/mgapress/rede-de-lo-
jas-cheflera-cosmeticos-chega-a-todo-pais-a-partir-de-n
ovembro/?utm_source=whatsapp

Confira a matéria no portal Exame!

é destaque
Cheflera
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Seja o primeiro
na sua cidade!

decida
A Cheflera está sendo lançada em todo o Brasil.
Seja o primeiro a ter uma franquia Cheflera em sua cidade ou 
região, aproveite as condições e facilidades de lançamento 
nacional.
Em breve, a Cheflera será a maior rede de lojas de cosméti-
cos e tratamento estético do país.
Não perca tempo!
Faça parte deste projeto!

Fachada.
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Oportunidade



Avenida Pedro Taques, 294
Edifício Átrium - Torre Norte, Sala 908
CEP 87030-000
Zona 10- Maringá

Entre em contato!
44 3046-2500
44 99950-1188
chefleracosmeticos.com
/chefleracosmeticos
/chefleracosmeticos


