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Em casa ou no salão, um toque especial para valorizar ainda mais o trabalho profissional. Produtos de qualidade profissional para serem utilizados em casa.

Controla o volume e 
facilita o penteado.

Silicones e proteínas.
Maior durabilidade dos 

cachos.

Ativos de fontes vegetais.
Cachos com movimento 
e leveza.

Hidratante finalizador sem enxágue.
Possui textura suave, que não “pesa” 
no cabelo. Oferece 16 benefícios: 
proteção térmica, proteção solar, 
desembaraço e hidratação. Protege 
a queratina dos fios, promove brilho, 
maciez, resistência, condicionamento 
e revitalização. Auxilia na prevenção 
do envelhecimento  precoce e 
previne o ressecamento. Aumenta 
a maleabilidade, melhora a textura, 
facilita a escova e tem ação anti-frizz.

Facilita a escova, reduzindo o 
volume dos cabelos, deixando-
os sem frizz, sedosos, com 
brilho e toque macio. 
Enriquecido com Queratina e 
Blend de Óleos, que promovem 
tratamento e proteção.

Promove brilho instantâneo 
a qualquer hora do dia.
Formulado com silicones 
especiais, reduz o frizz sem 
deixar o cabelo oleoso e 
protege contra ação dos 
raios UV.

Protege as cutículas e a cor. 
Ação anti-frizz, hidrata e 

facilita a escova.

Efeito seco. Ideal para 
cabelos curtos.

Aplicação efeito nuvem.
Ideal para penteados.

Nutrição e 
sedosidade.

Hidratação 
e brilho.

Fluido 
laminador leve.

Fixação média com 
ativos naturais.

Controle de Frizz.
Brilho e Maciez.

Shampoos e hidratantes
Outubro 2016

Finalização

A Linha Violeta oferece um 
cuidado especial aos cabelos 
louros, descoloridos, com mechas 
ou grisalhos. Desenvolvida para 
matizar gradativamente o amarelado 
indesejado ao mesmo tempo em que 
nutre e protege os fios.

Shampoo de uso diário 
indicado para pessoas ativas 

ou que utilizam produtos 
cosméticos como pomadas, 

ceras, sprays, géis etc. 
Purifica o cabelo, eliminando 
o suor, oleosidade excessiva, 

cosméticos modeladores e 
poluição, tratando os fios e 
o couro cabeludo. Formula 

com extrato de Hamamélis, 
que tem ação anti-oleosidade, 

adstringente e anti-acnêica.
A Linha promove ultra-refrescância, ativa 
a micro-circulação, auxilia no tratamento 
da oleosidade excessiva. As propriedades 
aromáticas terapêuticas da linha Menta são 
potencializadas pelos ativos de TEA TREE 
e Jaborandi, deixando os cabelos tratados, 
soltos e com brilho.

Cabelos que passaram por processos químicos como 
relaxamentos e as escovas redutoras de volume, 
necessitam de cuidados especiais para manter a saúde 
e a beleza dos fios. Shampoos enriquecidos com 
Goji Berry, considerada a fruta da longevidade, 
tem alto poder antioxidante e nutritivo.

Desenvolvidos especialmente para cabelos com 
coloração. Fórmulas com ativos de nutrição, para 
manter os fios saudáveis; ativos antioxidantes, para 
proteger contra o envelhecimento precoce; e ativos 
condicionantes para devolver brilho e maciez.

A linha Blond Monoi de nutrição intensiva para 
cabelos louros, descoloridos ou com mechas, 
contém ativos nutritivos e hidratantes do Óleo 
Monoi do Tahiti, Óleo de Coco e vitamina-E.

SUPREME CONTROL
Controla o volume dos 
cabelos chegando até ao 
liso total, com leveza e 
movimento natural.
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COLOR

SÉRUM

CERA E POMADAS

SILICONES E ÓLEOS

SPRAY DE BRILHO FLUIDO PARA ESCOVA 

CREME PARA PENTEAR

ATIVADORES DE CACHOS

MENTABB CREAM +

PÓS-ESCOVAS BLOND MONOI
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CAUTERIZAÇÃO DUO

RELAXAMENTO REDUTOR DE VOLUME

PROTETORRECONSTRUTOR

HIDRATAÇÕES

AMPOLAS DE AÇÃO INSTANTÂNEA

GOJI BERRY MASKSHAMPOO E HIDRATANTE GOJI BERRY

TONALIZANTE

MATIZADOR

PÓS DESCOLORANTES
COLORAÇÃO PERMANENTE

INIBIDOR DE 
IRRITABILIDADE

Minimiza a ardência de 
processos químicos como 

coloração e relaxamentos, sem 
interferir na ação da química.

Tioglicolato de Amônio.
Para cabelos virgens / resistentes. Realinha e restaura os fios 

deixando-os com aspecto de 
liso natural.

Hidróxido de Guanidina.

Reconstrutor 
intensivo de 

Queratina.

Proteção para trabalhos de 
descoloração ou mechas. 
Preserva a integridade da 

fibra e restaura os fios. 
Tem maior concentração de 

ativos, formando uma película 
filmógena mais resistente à 

perda da hidratação.

Tratamento 
reestruturador para 
cabelos danificados.

Revitalizante e Antioxidante
Linha Profissional 1kg.

Devolve a sedosidade e 
promove brilho aos fios. 

Ação nutritiva e 
antioxidante.

Linha Profissional 1kg.

Matização gradativa. 
Louros, descoloridos, 

com mechas ou 
grisalhos. Linha 

Professional Care.

Argan, Mirra e Cálamo.
Restauração.
Linha Professional Care.

Flor de Lótus.
Restauradora.

Creatina e Argan.
Reparadora.

Combate ressecamento 
e falta de elasticidade.

Linha Professional Care.

Brilho e nutrição para 
cabelos coloridos.
Linha Professional Care.

Máscara Tonalizante 
com ação hidratante.
Tonaliza, intensifica e 
revitaliza a cor vermelha 
dos cabelos.

Máscara de nutrição intensiva para cabelos 
louros, descoloridos ou com mechas. 

Com ativos nutritivos e hidratantes do Óleo 
Monoi do Tahiti, Óleo de Coco e vitamina-E.

Shampoo e 
Hidratante Goji Berry 
2,5 litros. Para todos 
os tipos de cabelos.

Rápido e Forte Rápido, Extra Forte 
e permite trabalhos 

livres.

Rápido e 
Extra Forte

Red Iron Color e Red Iron Ton foram desenvolvidos para profissionais que primam pela 
qualidade e satisfação das clientes. Nossas fórmulas exclusivas garantem maior durabilidade, 
brilho, sedosidade e tratamento.

Alisamento ou relaxamento, a Red Iron disponibiliza o produto ideal para cada necessidade. 
O desejo da cliente alcançado sem se esquecer da segurança proporcionada ao profissional 
cabeleireiro.

Profissional Goji Berry

Matização profissional 
intensiva e instantânea.
Reduz o tom amarelado 
de cabelos louros, 
descoloridos, com 
mechas ou grisalhos.

Ideal para intensificar cores, criar 
novas nuances e tonalizar mechas. 

Cores intensas de excelente 
cobertura, mais duráveis e brilho 

intenso. Não contém amônia. 
Disponível em 23 nuances.

Formulas com Microfilamentos 
de Queratina e ativos esenciais 
de tratamento promovem brilho 
intenso e maior durabilidade 
da cor. São 80 nuances com 
destaque para os Vermelhos e 
Louros Especiais.
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