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Profissional
de Nutricosméticos

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.

A Cheflera possui em sua linha de 
produtos, doze 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 
e diversas outras propriedades.
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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. 

Na Cheflera você também tem liberdade 
na escolha de procedimentos podendo 
incluir qualquer área relacionada a beleza 
e estética como injetáveis (botox, 
enzimas, preenchimento), criolipólise, 

unha, cabelo entre outros.

Você poderá oferecer em 
sua franquia, cursos de 
capacitação em estética com 
certificado registrado. Isso 
aumentará o faturamento da  sua 
unidade, além de também vender mais 
produtos e pacotes de estética.

A Cheflera possuí cartão de 
crédito próprio que também 
é aceito em milhares de 
estabelecimentos em
todo o Brasil!

Você terá uma loja virtual 
própria sem nenhum custo 
adicional, vendendo 24hs por
dia. Ganhe 50% de lucro sobre
qualquer produto vendido e
sem precisar investir em estoque.

Reportagem
PEGN - TV Globo

Cheflera
é destaque!

Franquia Cheflera em matéria exclusiva no 
consagrado programa semanal "Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios" (PEGN), 
que, tradicionalmente apresenta 
reportagens com soluções de investimento 
e empreendedorismo com os melhores e 
mais inovadores negócios do mercado 
brasileiro. 
Exibida em Maio de 2019, a Cheflera 
completava pouco mais de seis meses de 
fundação, porém, desde o início já trazia 
grande promessa de sucesso e 
crescimento.

Franquias vendidas
em menos deum ano

Franquias vendidas

Estados doBrasil
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Presentes em

Toque
as fotos

E acesse ao
instagram
das nossas
unidades!

Lançamento da franquia é
destaque em reportagem 
do portal feiras & negócios

Franquia Cheflera 
vende mais de 55 
unidades em 6 meses

Reportagem
Exclusiva

Com crescimento rápido, rede de franquias de 
cosméticos oferece uma alternativa intuitiva e inovadora 
de empreendedorismo. 
Confira acessando o link abaixo:
http://bit.ly/FeiraseNegociosCheflera
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eportagem
va

Reportagem

Franquia aproveita o crescimento 
do mercado de estética e vende 
100 unidades em 2019

Revelação
no Setor

Rede de franquias de estética cria formato inovador de 
negócio e alavanca as vendas em um dos setores do mer-
cado que mais crescem no país.
Confira acessando o link abaixo:
http://bit.ly/TerraNotíciasCheflera

Franquia ap oveita o c escime to 
no Setor
Revelação
no Set

elação

Somos uma empresa especialista em admin-
istração e criação de franquias, responsável 
por mais de 1000 unidades ao longo de 
nossa jornada, distribuídas em 6 diferentes 
redes de franquia. 
Acreditamos no potencial e vontade de 
crescer de cada um de nossos franqueados 
e, por isso, estamos dispostos, todos os dias, 
a oferecer todas as ferramentas necessárias 
para a trajetória empresarial de nossos par-
ceiros.
Com nossa vasta experiência e dedicação 
integral, somos capazes de apresentar 
soluções inteligentes e certeiras, que so-
mente uma empresa com a bagagem que 
possuímos é capaz de entregar.
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FERNANDO ANTONIO MARTINS

FUNDADOR E DIRETOR DA CHEFLERA

"Você é o único
responsável pelo seu

sucesso, acredite
sempre."

A Cheflera está crescendo em todo o Brasil. 
Seja o primeiro a ter uma franquia Cheflera em 
sua cidade ou região, aproveite as condições e 
facilidades de uma rede de franquias em fase 
inicial de expansão!

Seja o primeiro

A hora é
Agora!

heflera em 
oveite as condições e 
de franquias em fase 

Avenida Cerro Azul, 2915
Maringá-PR
CEP 87053-215

Entre em contato!

44 3046-2500
44 98860-8234 
chefleracosmeticos.com 
/chefleracosmeticos
/chefleracosmeticos
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Como não poderia ser diferente, e 
parafraseando o diretor e fundador, 
Fernando Martins, sempre tivemos certeza 
dos resultados positivos e de que nossa 
meta, de 100 franquias vendidas em 2019, 
seria alcançada.
Confira o conteúdo completo da matéria 
no link abaixo:
http://bit.ly/PegnCheflera

+20
Procedimentos
Faciais e Corporais

Sucesso
da Rede
Cheflera!

Conheça mais
das nossas
histórias!

Elisandra,

Suelen,

um anoum ano

Toque
AQUI!

Acesse ao
e-commerce

“Fazer parte da 
Cheflera é muito 
maravilhoso, em 
Julho de 2021 a 
Cheflera de Xanxerê 
SC fará 02 anos! 
Essa franquia incrível 

que transforma sonhos 
em realidade! Hoje eu 

consegui comprar meu 
próprio imóvel, ter a clínica e loja Cheflera 
com vários atendimentos, como nutricionista, 
estética avançada, psicóloga, terapias naturais, 
pilates, yoga, e também um lindo SPA!”

Juliano,

“Eu trabalhava em 
multinacional, já tive 
empresa própria e 
buscava alguma coisa 
que eu pudesse gerir 
sem estar 100% do 
tempo dentro da 

empresa. Gostei 
bastante do modelo da 

Cheflera, principalmente 
da situação de que você retira 100% do valor 
pago nos procedimentos em produtos. 
Abrimos em outubro de 2019 e agora (mesmo 
com a pandemia) já estamos com a segunda 
clínica. Eu super recomendo.”

“Cheflera para mim é 
muito especial, além 
de aquisição baixa em 
comparação ao 
mercado, A questão 
do marketing, 
financeiro, 
administrativo, suporte 
sempre são muitos 
rápidos para responder. Eu 
sou apaixonada pela Cheflera, 
do modelo de franquia, é um negócio que dá 
certo”

Simone,

“Total satisfação com 
a Cheflera. Satisfação 
já desde os primeiros 
contatos, devido a rapidez e clareza acerca das 
informações relativas aos custos, modelo de 
negócio e investimentos necessários. É uma 
franquia leve/prática e que possui 
dinamicidade. Além de pertencer a um 
segmento que cresceu enormemente... por 
essas e outras razões tornei-me uma 
franqueadora Cheflera, e a cada dia estou mais 
convicta por ter feito essa escolha!”

Venha fazer
sucesso com a gente!

Dedicação
Integral

cheflera.com.br
https://www.instagram.com/cheflerafsaartemia/
https://www.instagram.com/cheflera.passofundo.leste/
https://www.instagram.com/chefleramandacaru/
https://www.instagram.com/esteticacheflerajf/
https://www.instagram.com/chefleraxanxere/
https://www.instagram.com/chefleravinhais/
https://www.instagram.com/cheflerabarrasalvador/
https://www.instagram.com/chefleracampolimsorocaba/
https://www.instagram.com/chefleramaringaangeloni/
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/06/02/microfranquia-de-beleza-vende-produtos-e-lucra-com-assinatura-de-planos-de-tratamento.ghtml
https://video.wixstatic.com/video/c4ffa7_0a52448ffbdf4ed1a676e46bdd3bb815/480p/mp4/file.mp4
https://www.terra.com.br/noticias/dino/rede-de-franquias-de-estetica-aproveita-o-crescimento-do-setor-no-pais-para-chegar-a-100-unidades-em-2019,e6ea92664a1f897f1f3194c6434e385fa32co7yd.html?fbclid=IwAR1jBeCMSi3qvo62G9-FJ8cvhwQbQqjCZVmii7MUiq7HBky_RmjhlwnFxlE
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5544988608234
https://www.chefleracosmeticos.com/seja-um-franqueado
https://www.facebook.com/chefleracosmeticos
https://www.instagram.com/chefleracosmeticos/



