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Coloracão 
Cabelo e Barba 
sem Amônia

Coloracao  Masculina

RED IRON COLOR
Desenvolvido para o homem moderno que quer disfarçar os fios brancos do cabelo ou barba 
(camuf lar /esfumaçar), sem aparência de coloração artificial. Ideal para quem quer resultados 
próximos à coloração natural e quer ganhar tempo.
Possui extrato de girassol, óleo de Ojon e algas marinhas, hidratando e fortalecendo os cabelos.
Disponível nas nuances: 5 – Natural Médio e 6 – Natural Claro.

LANCAMENTO

Nova apresentacão 
Profissional Balm 
300mL



Cuidados  Diarios

PURIFICANTE
Indicado para pessoas que utilizam pomadas, ceras, sprays, géis 

etc. Purifica o cabelo, eliminando o suor, oleosidade excessiva, 
cosméticos modeladores e poluição. O extrato de Hamamélis 

possui ação anti-oleosidade, adstringente e anti-acnêica. O 
shampoo Purificante proporciona limpeza duradoura, cabelos sem 

resíduos e saudáveis. 

MENTA 
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.

MISTER
Indicado para cuidados diários de cabelo e barba. Promove 
limpeza refrescante e hidratação suave, deixando os fios mais 
alinhados. Formulado com ativos naturais da Bardana e do 
Guaraná, tem ação tonificante e hidratante.

Óleo Suave
Elaborado para desembaraçar, 
proteger contra o ressecamento 
e dar sedosidade à barba e aos 
cabelos. Formulação moderna, que 
não pesa e não engordura. Sua 
fragrância elegante e sofisticada 
com notas de canela, laranja e 
grapefruit. Finalizador para 
barba e cabelo.

BALM
Loção refrescante com ativos 

naturais para cuidados da 
barba e da pele.Tem efeito 
adstringente, antisséptico e 

tônico, suaviza a pele e garante 
uma agradável e refrescante 
sensação de conforto, além 

de uma barba mais alinhada 
e tratada. Disponível nas 

embalagens de 150mL e 300mL.

FRESH
O shampoo Fresh promove uma espuma rica e cremosa que 

limpa eliminando a aparência de cabelos pesados e sem vida, 
deixa uma sensação agradável e uma refrescância duradoura. 

Formulado com ativos naturais do Alecrim e Hamamélis que 
auxiliam no controle da oleosidade, além de ser tonificante e 

revitalizante. Disponível nas versões de 250mL e 2,5L.

HAIRSTYLE CREAM
Controla o volume dos fios, evita o frizz, facilita o penteado e 

ainda mantém o cabelo tratado e protegido das agressões diárias. 
Possui efeito disciplinante e desembaraçante.

DRY
Pomada modeladora com toque seco e de fixação média.Formulado 
com Pantenol, manteigas de Cupuaçu e Cacau, que conferem maciez 
e hidratação natural.

FIX
Cera formulada com ativos de fixação aliados a ativos de tratamento 
(Linho, Aveia, Trigo e Pantenol) que modelam e cuidam dos cabelos 
sem engordurar. 

CLASSIC
Pomada modeladora de fixação média, destinada a finalizar cortes e 
penteados com estilos clássicos “retrô”. Ativos naturais como o extrato do 
grão do Café e Jaborandi promovem brilho e proteção aos fios. De fácil 
remoção e efeito de longa duração. 

CLOUD
Pomada modeladora que promove volume ao penteado e sendo mais 
“seca” não compromete a textura do fio. Ativos da Elastina e proteína da 
Seda proporcionam tratamento, além da aplicação diferenciada, efeito 
“Teia” ou “Nuvem”.

LANCAMENTO


