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LINHA VIOLETA
Cuidado especial aos cabelos louros com 

coloração/descoloração e grisalhos. 
Pigmentos violeta são balanceados para uma 

matização gradativa, reduzindo os tons amarelados 
enquanto Pantenol, extratos naturais e vitaminas 
atuam na hidratação da fibra, evitando formação 
de pontas duplas, conferindo brilho e maciez. A 

ação antioxidante da Vitamina E promove proteção 
contra a formação de radicais livres, evitando o 

envelhecimento precoce dos fios.

LINHA COLOR
Desenvolvidos especialmente para cabelos 
com coloração. São fórmulas ricas em vitamina 
E, silicones e proteínas, criando um conjunto 
protetor, que promove a durabilidade da cor, 
nutrição, brilho, maciez e previne contra o 
envelhecimento precoce dos fios.

LINHA 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.

LINHA BLOND MONOI
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.

LINHA PÓS ESCOVAS 
REDUTORAS

Indicado para cabelos que passaram por processos 
químicos como relaxamentos e também por escovas 

redutoras de volume. O tratamento fica por conta, 
principalmente, da Avelã, um poderoso emoliente natural 

rico em proteínas, vitaminas, minerais e óleos. As fórmulas 
são nutritivas com uma fragrância envolvente, que 

combina a riqueza das notas florais ao caráter sensual dos 
óleos essenciais naturais da orquídea Vanilla. 

PURIFICANTE
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. O extrato de Hamamélis 
possui ação anti-oleosidade, adstringente e 
anti-acnêica, auxiliando no tratamento dos fios 
e o couro cabeludo. O shampoo Purificante 
proporciona limpeza duradoura, cabelos sem 
resíduos e saudáveis. 
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ÓLEOS 
LENDÁRIOS MASK

Enriquecido com o mais poderoso 
blend de óleos para tratamento 
capilar: Argan, Mirra e Cálamo. 

Fórmula inovadora que hidrata e 
revitaliza profundamente, combatendo 

o ressecamento, opacidade e a falta 
de elasticidade dos fios.

CREATINA MASK
AFTER COLORS
Indicada para cabelos coloridos, 

sua fórmula é elaborada com 
Creatina, vitamina E e semente de 

Linho. Promove revitalização da 
cor, proteção, brilho incomparável, 

melhora a textura da fibra e 
diminui o frizz.

VIOLETA MASK
Máscara hidratante matizadora 
para cabelos louros, com 
mechas ou grisalhos. Pigmentos 
violeta promovem matização de 
cabelos em altura de tom 9 ou 
10, além dos cabelos grisalhos 
com tons amarelados. Rico em 
ativos nutritivos essenciais à 
beleza dos fios.

BLOND MONOI MASK
Máscara de nutrição intensiva especialmente desenvolvida para 
cabelos louros, descoloridos ou com mechas. 
Com ativos nutritivos e hidratantes do Óleo Monoi do Tahiti, Óleo 
de Coco e vitamina-E.

RED MASK
Máscara tonalizante intensifica e 
revitaliza a cor ao mesmo tempo 
que trata os cabelos. 
Extratos de Goji Berry e Óleo de 
Argan garantem proteção da 
cor e tratamento. Especial para 
reavivar os vermelhos, entre uma 
coloração e outra ou colorir mechas 
previamente descoloridas.

TRATAMENTO FINALIZADORES
WAVE ACTIVE 
ATIVADOR DE CACHOS
Nutrição contínua, brilho e maciez, com maior 
durabilidade dos cachos.  Elaborado com silicones 
e proteínas, formando um sistema que revitaliza, 
nutre e retexturiza a fibra capilar.

WAVE PLUS
ATIVADOR DE CACHOS
Proporciona movimento com leveza e naturalidade 
aos fios dos cabelos. Elaborado com fontes 
vegetais de Ômega 6, 7 e 9, que promovem 
proteção e suavidade aos fios. 

HAIRSTYLE
CREME PARA PENTEAR
Proporciona cabelos soltos, macios e com muito mais 
brilho. Enriquecido com Aloe Vera, Queratina, Silicones 
e outros ativos naturais, melhora a elasticidade e 
a maciez dos cabelos, pois envolve os fios com 
tratamento e proteção.

FLUIDO LAMINADOR LEVE
Silicones de alto poder desembaraçante. Proporciona 

sedosidade, brilho, maciez e cabelos soltos sem engordurar.

REPARADOR DE PONTAS
Silicones não oleosos, proporcionam brilho e controle sobre os 
fios arrepiados e pontas duplas. Para cabelos normais e secos.

ARGAN OIL
Enriquecido com o blend de óleos 
lendários - argan, mirra e cálamo. 
Promove brilho, maciez e sedosidade.

MACADÂMIA OIL
Enriquecido com Argan e Macadâmia. 
Promove brilho, maciez e sedosidade 
aos fios dos cabelos.

RED 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. 

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

RED 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”.

SÉRUM
Finalizador multifuncional sem 

enxágue, leve, de ação rápida e 
duradoura. Enriquecido com extrato 

de Girassol, que proporciona proteção 
UV e Seda hidrolisada, que hidrata e 
dá condicionamento. Deixa o cabelo 

com toque sedoso, protegido. Facilita a 
escova e tem ação anti-frizz.

BRUSH
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.

BB CREAM+
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.

SHINE
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.

UNI SYSTEM
ÓLEOS LENDÁRIOS

Restauração Intensiva para cabelos secos ou 
ressecados. Formulado com blend nutritivo de Óleos 
Lendários: Argan, Mirra e Cálamo.

Repõe a hidratação;
Reduz porosidade; 
Melhora elasticidade;
Realça brilho e sedosidade;
Tem ação anti-frizz;
Protege a cor.
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