


Sou Túlio Alvarenga de Melo e há dez anos trabalho com 

cosméticos. Comecei como vendedor, em poucos meses 

recebi o convite para ser supervisor de vendas e algum 

tempo depois abria minha própria distribuidora. 

Me identifiquei muito com a área e foi aí que resolvi criar 

minha própria marca. Para que pudesse realizar este 

sonho foi preciso pesquisar muito, me aprofundar em 

conhecimentos e estratégias para saber o que esse 

mercado grandioso realmente precisava. Em quase dois 

anos de KIONE, estamos presentes em mais de 50 mil 

salões, dentre eles, Nacionais e Internacionais. 

Procuro me dedicar muito para mantê-la em condições de 

concorrer com as melhores marcas, cuido com muito 

carinho da apresentação e qualidade dos produtos bem 

como do bom atendimento e suporte à todos, seja 

distribuidor, consultor ou consumidor.

Conto com o apoio e a confiança de pessoas e mídias 

sérias. Quero sempre o melhor para fazer da KIONE uma 

das melhores marcas do mundo. Sugestões e críticas 

construtivas são bem vindas para nos fazer crescer e 

chegar mais longe

Kione Creative Cosmetic, sempre pensando em você!



PARCEIROS

Como é bom poder falar de um assunto no qual

acreditávamos e concluir que não estávamos errados.

Mais uma vez meu sexto sentido não falhou; até o

presente momento, a Kione tem dado mostras de

competência e atuado com muita seriedade em tudo a

que se propõe.

Com uma equipe competente formada por pessoas 

focadas e cheias de atitude e interatividade, não tinha 

como ser diferente. GARRA é o que não falta!

Sob o comando do empresário Túlio Alvarenga, um 

jovem de apenas 28 anos, a coisa funciona mesmo! 

Focado no seu objetivo e respeitando idéias, ele conduz 

a Kione para um futuro de grandes perspectivas.

É com muito orgulho e satisfação que escrevo 

novamente esse Editorial, chamando mais uma vez a 

atenção de todos para que acompanhem o sucesso 

desta marca.

HUMBERTO CAMPOS
EDITOR DA REVISTA PROFISSÃO BELEZA

O MANUAL DO PROFISSIONAL DE BELEZA



A EMPRESA
Kione Creative Cosmetic é uma marca inovadora e 

totalmente voltada para o mercado profissional, sendo 

desenvolvida através de anos de pesquisa e elaborada 

pelos melhores profissionais da indústria cosmética, 

com o objetivo em suprir as necessidades do 

profissional da beleza.  

Produtos com eficiência em qualidade, resultados 

comprovados pelo nosso exigente sistema de qualidade, 

associado a equipamentos e estudos científicos de alta 

tecnologia e inovação. Não usamos nenhum animal para 

testes, respeitando a vida e as mais exigentes leis e 

normas mundiais. 

Trazemos aos nossos parceiros uma oportunidade 

única, em exclusividade por se tratar da Kione ser um 

lançamento de mercado, novidades e produtos 

exclusivos, além de alta rentabilidade, através de ótimo 

custo e benefício.       

 

A Kione possui uma logística própria, moderna e segura, 

proporcionando aos clientes total satisfação e 

otimização ao processo de entregas. 

Nossa missão é dar suporte total aos nossos parceiros, 

com soluções, treinamentos e compartilhar o 

conhecimento e segredos utilizados nos maiores salões 

do mundo, conte com a Kione.



PONTOS DE 
VENDA

ESTAMOS PRESENTE
em 
mais 
de 50 MIL
SALÕES NO BRASIL
E VÁRIOS OUTROS PAÍSES



KIONE NA 
MÍDIA

CLIQUE NAS 
PARA 
ASSISTIR

OS VÍDEOS

IMA
GENS

https://www.youtube.com/watch?v=95gM3OFSEhE
https://www.youtube.com/watch?v=PfRdgtMY_PM
https://www.youtube.com/watch?v=4lqy_Igart8


VANTAGENS DE 
SER DISTRIBUIDOR

UMA ÓTIMA
ALTA 
MARGEM
DE LUCRO

SUPORTE 
COMERCIAL

OPORTU
NIDADE

SUPORTE  TÉCNICO EM PRODUTOS

SUPORTE DE MARKETING

EXCLUSIVIDADE

DE REGIÃO

PRODUTOS

EXCLUSIVOS

MARCA EM 

CONSTANTE 

CRESCIMENTO

ALTA

LUCRATIVIDADE

BAIXO

INVESTIMENTO

PRODUTOS COM

EFICIÊNCIA E 

QUALIDADE



SEJA UM
DISTRIBUIDOR

CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO E

FAÇA SEU CADASTRO

SE VOCÊ PREFERIR FALE COM
A GENTE PELO WHATSAPP

37 98851-9684

SE VOCÊ PREFERIR FALE COM
A GENTE PELO TELEFONE OU EMAIL

37 3322-0223

comercial1@kione.com.br

CHEGOU A
DE TER 
O SEU

PRÓPRIO 
NEGÓCIO

SUA 
VEZ

https://linktr.ee/kione
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5537988519684
tel:+553733220223
mailto:comercial1@kione.com.br


TENHA KIONE
NO SEU SALÃO

ENTRE EM CONTATO 
COM A GENTE

37 3322-0223

comercial1@kione.com.br

ENCONTRE
 O REVENDEDOR

MAIS PRÓXIMO

DE VOCÊ

tel:+553733220223
mailto:comercial1@kione.com.br


SIGA NOSSAS
REDES SOCIAIS

CLIQUE
DAS REDES
SOCIAIS

NOS

ÍCONES

PARA SEGUIR A KIONE

ACESSE NOSSO SITE

FACEBOOK INSTAGRAM

YOUTUBE TWITTER

SITE

https://www.facebook.com/KioneOficial/
https://www.instagram.com/kioneoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCZlVScANdYN_YOTUMVlI_GA/videos
https://twitter.com/KioneCosmetic
http://kione.com.br/
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