
CAPSURE Cosmetic™ da X-Rite
A Solução Portátil para Matização de Cores no 

Setor Cosmético
Todo mundo deseja ter uma boa aparência. Nunca como antes a imagem 
de si próprio(a) teve tanta importância nem foi tão rentável. Além disso, os 
fabricantes e os varejistas de cosméticos enfrentam um desafio constante 
no atendimento das exigências dos consumidores no tocante a novos e 
empolgantes produtos. Os consumidores não procuram somente valor nos 
produtos, mas também querem uma experiência de compra positiva.

Todos sabemos que a cor é um fator crucial ao escolher produtos cosméticos 
e de tons de pele. De fato, um estudo recente mostrou que 78% das 
mulheres disseram que mudariam sua base de maquiagem se pudessem 
achar uma melhor matização da cor.

Nós podemos ajudar. O dispositivo CAPSURE Cosmetic proporciona tal 
matização perfeita com sua premiada tecnologia de leitura da cor da pele e 
recomendação de produtos cosméticos com cores combinantes.  

A Cor da Beleza



Embora a pele humana seja translúcida, com 

múltiplas camadas e não homogênea, a exclusiva 

tecnologia de iluminação tridirecional do 

dispositivo CAPSURE captura com exatidão uma 

imagem colorida da pele, independentemente das 

condições locais de iluminação e também leva em 

conta o efeito da textura e da estrutura da pele.

Essa capacidade de identificar sutilezas cromáticas 

em uma variedade de tons de pele é uma 

vantagem exclusiva. O CAPSURE Cosmetic é um 

pequeno dispositivo portátil que pode transferir, 

armazenar e recuperar informações colorimétricas 

em um instante.

A versatilidade do CAPSURE cria oportunidades 

ao longo do seu negócio de produtos cosméticos. 

Ele pode consolidar a fidelidade da marca, lançar 

novos produtos e incrementar as vendas de 

produtos complementares.

Tecnologia que Muda a Face 
da Medição da Cor



Completar o Pacote com uma Paleta 
Personalizada de Tons de Pele
O CAPSURE Cosmetic leva em conta as variáveis envolvidas 
na determinação da cor exata da pele. Fornecer um ponto 
de comparação para obter matizações de cores exatas agora 
é possível utilizando essa capacidade de desenvolver uma 
ferramenta de referência de tons de pele.

Desenvolvido para os setores que lidam com as nuances 
cromáticas da pele — moda, cirurgia plástica, animação e 
fotografia, bem como no varejo de cosméticos — as guias de 
tons de pele organizam as cores em função dos valores de tom e 
subtom, o que facilita a tarefa de avaliação dos tons de pele.

Uma Base Sobre a Qual Você Poderá 
Crescer
Colocar o dispositivo CAPSURE da X-Rite nas mãos das suas 
consultoras de beleza simplifica o processo de escolha e lhe 
proporciona uma alavancagem imediata das vendas.  Ter uma 
sólida base de conhecimentos da cor melhora a credibilidade 
e o relacionamento com as clientes. As consultoras acabarão 
com a subjetiva escolha visual de cores, reduzirão o método 
de tentativa e erro e ganharão confiança em recomendarem 
a perfeita matização de cor da base e a paleta de cores 
complementares. 

Além disso, seu negócio terá vantagens imediatas:
• Capacidade de oferecer às clientes uma experiência de 

compra exclusiva e personalizada 
• Aumento das vendas e redução das devoluções das bases 

cosméticas e de produtos relacionados
• Maior retenção das clientes por meio de serviços e assessoria 

aprimoradas
• Valorização dos produtos e da empresa  

Matização Perfeita em Somente 3 
Cliques
Obter a perfeita matização da cor da base com o CAPSURE 
Cosmetic é tão simples como avaliar, medir e recomendar. 
Basta medir a cor de três áreas da face da sua cliente e o 
CAPSURE exibirá automaticamente a melhor matização de cor 
do seu produto. Você terá também opções de tons matizantes 
próximos. Agora, eis aí uma cliente satisfeita!

O Suporte Certo...na Hora Certa 
Suas clientes não serão as únicas com a chance de terem uma 
experiência de compra mais positiva. Tratamos também de você, 
com todo o suporte necessário e quando realmente precisa.

• Criação e manutenção de bases de dados de produtos 
personalizados por meio do nosso laboratório completo nos 
EUA

• Medição e provas cromáticas das suas coleções de cores
• Recomendações para harmonia de cores e criação de paletas
• Mapeamento cromático das suas linhas de produtos atuais
• Gerenciamento de projetos para integração com aplicativos 

móveis 
• Personalização do dispositivo para sua marca
• Extensão da garantia do dispositivo e suporte de campo
• Treinamento e suporte a aplicativos
• Vídeos de treinamento específicos para o cliente
• Seminários locais e programas educacionais
 ...entre outras

Criação e manutenção de bases de dados de produtos 
personalizados por meio do nosso laboratório completo 
nos EUA.

CAPSURE Cosmetic é tão simples como avaliar, medir e 
recomendar.

O dispositivo CAPSURE Cosmetic fornece a matização 
perfeita e as opções de tons mais próximos.
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CAPSURE Cosmetic da X-Rite
A Cor da Beleza

Já não está na hora de fornecer a 
perfeita matização de cor, sempre?


