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Uso exclusivo prof issional

LISO NATURAL 
Alta concentração de ativos nanotecnológicos 
que permitem um alisamento mais rápido, seguro, 
fortalecendo os fios ao mesmo tempo. A combinção 
perfeita de Ácidos Vegetais e Keratina Azul 
amaciam a estrutura dos fios para que o calor da 
chapinha faça o trabalho de remodelar a forma do 
f io na curvatura desejada, ou seja, você poderá 
fazer alisamentos permanentes com a Blue Keratin.

NÃO AMARELA
 A Keratina Azul não rompe a estrutura dos f ios 
e neutraliza o efeito amarelado

RICA EM NUTRIENTES
Os nutrientes presentes na nossa fórmula, como 
o Ácido da Flor de Violeta, Ácido Tanino, Óleo de 
Argan e D-Panthenol, garantem fortalecimento, 
condicionamento e brilho intenso aos f ios.

VANTAGENS
 » Fácil aplicação;
 » Sem ardência nos olhos e mucosas;
 » Pode lavar com água logo após a Escova e nutrir 

com máscara;

COMPATIBILIDADES
 » Permite tonalizar no mesmo dia; 
 » Compatível com todas as químicas*; 

*Desde que respeite o tempo adequado das químicas.

Disponível em 1 L



Fortalece os f ios enquanto alisa
e neutraliza o efeito amarelado

Shampoo e Condicionador 300 mL, 
Nutrição Pós Progressiva 250 g, 
Nutrição Pós Progressiva para loiros 250 g, 
Leave-in 250 mL

PÓS PROGRESSIVA
Mantém a emoliência natural dos               
f ios, além de conservar o efeito liso 
da escova progressiva por muito 
mais tempo. Combinação de ativos 
de alta tecnologia que proporciona 
recuperação dos f ios danificados, 
reduz pontas duplas e mantém os 
cabelos sedosos, com brilho e sem frizz.
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• INDUÇÃO DE BRILHO
• EFEITO ANTIESTÁTICO
• MACIEZ E SEDOSIDADE
• PROTEÇÃO CONTRA 
RAIOS SOLARES

Keratina Azul
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DESINTOXICAÇÃO
E NUTRIÇÃO CAPILAR

Absorvente de toxinas e impurezas. Restauração do equilíbrio da oleosidade sem ressecar 
os f ios. Propriedades adstringentes, purificantes, cicatrizantes e reconstituinte de tecidos.

Rico em propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Estimulante do fluxo 
sanguíneo, dos folículos capilares e promove o crescimento e fortalecimento dos fios.

Equilibra o pH, combate à caspa, acalma irritações, regula produção de sebo, 
aumenta o fluxo sanguíneo, promove brilho e ação antioxidante.

Desenvolvida para desintoxicar 
e nutrir todos os tipos de 
cabelos, sem ressecar os                 
f ios. Com uma combinação 
equilibrada de ativos, elimina 
as impurezas dos f ios e do couro 
cabeludo, recuperando toda 
a naturalidade do seu cabelo 
e impulsionando crescimento 
mais rápido e saudável.

PASSO 1
SHAMPOO CREAM  
33,8 fl oz 1000mL

PASSO 2
MÁSCARA OLIGOELEMENTS  
17,6 oz 500g

PASSO 3
FINALIZADOR OLIGO 
COMPLEX 
10,1 fl oz 300mL

ELIMINA TOXINAS
REGULA A SEBOSIDADE

COMBATE A CASPA 
ATIVA O CRESCIMENTO
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Shampoo 1 L, Bálsamo 1 L,
Máscara 1000 g e Serum 250 mL

Uso exclusivo prof issional

Amino Boost Therapy
Instant Ultra Repair Therapy
Tratamento Instantâneo
Ação Anti-Aging

Repõe minerais, 
proteínas e 
nutrientes perdidos 
no envelhecimento 
capilar ou desgaste 
por produto químico. 
Defende os f ios 
de futuros processos 
oxidativos.

• Antienvelhecimento capilar
• Reconstrução instantânea 

de alto impacto

Repositor de 
massa proteica



Pó Descolorante
Extreme Plus

Fórmula 
Exclusiva
+ concentrada 
+ cremosidade

Produto de qualidade insuperável. Não resseca 
os fios pois contém PROTEÍNAS DA SEDA que 

ajudam a reter a umidade, hidratam e melhoram 
a textura dos fios dando maciez aos cabelos.

Ultra Rápido - Abre até 9 tons

Disponível com 500 g

Garantia de um processo seguro de coloração e 
descoloração. Possui em sua fórmula silicone, 

que protege os cabelos de fortes agressões, além 
de seu efeito antioxidante. Não resseca os fios.

Água Oxigenada Estabilizada
5/10/20/30/40 volumes

Disponível com 1 L

A dupla perfeita para quem quer colorir 
ou descolorir com excelência

TR
A

N
SF

O
RM

AÇ
ÃO

6

AÇÃO 
ULTRA 

RÁPIDO

COM
PROTEÍNAS



• Alto poder de f ixação
• Hidrata enquanto colore
• 100% de cobertura dos f ios brancos

Colorações Disponível com 60 g 1:1,5

As nuances evidenciadas com a letra     
estão disponíveis também na fórmula 
tonalizante.

Opala de Fogo

6.66

Chocolate 
ao Leite

6.7

Louro Escuro
Acinzentado

6.1

Louro Escuro

6.0

Louro Escuro
Acobreado

6.34

Marrom 
Glacê

6.35

Vermelho

066

Violeta

020

Verde

013

Azul

088

Cinza

011

Extra Clareador

000

Mix

Louro
DouradoLouro Médio Louro Natural 

Acinzentado
Vermelho

Super Intenso

7.66

Marrom
Dourado

7.7

Louro Avelã

7.357.0 7.1 7.3

Louro Super
Claríssimo 

Acinzentado

12.1

Louro
Claríssimo

10.0

Louro
Claríssimo Muito 

Acinzentado

10.1

Louro
Claríssimo

 Acinzentado

9.1

Louro
Claríssimo 

Pérola

9.89

Louro Médio 
Marrom 

Acinzentado

7.71

Louro Médio 
Pérola

7.89

Louro Claro

8.0

Louro Claro
Acinzentado

8.1

Louro Claro
Acinzentado 

Dourado

8.13 9.0

Louro
Muito Claro

Chocolate
Amendoado

4.7

Castanho
Escuro

3.0

Preto

1.0

Castanho 
Médio

4.0

Vermelho
Intenso

4.66

Castanho 
Claro

5.0

Chocolate 
ao Mel

5.7

Castanho 
Claro Marrom 
Acinzentado

5.71

Castanho
Claro 

Acizentado

5.1

Castanho Claro 
Vermelho Acaju

5.655.5

Castanho
Claro Acaju

Castanho
Claro Vermelho 

Irisado

5.62

Cores vibrantes que vão impactar sua beleza

Marsala
Violeta

9.98

Tonalizantes Disponível com 60 g 1:2

Louro Médio
Acobreado

7.4

Louro Claro 
Folha Seca

8.31

Louro Claro 
Acobreado

8.4

Louro Ultra 
Claro Bege 
Acizentado

12.13

Louro Ultra 
Claro 

Champagne

12.89

Novas Cores de Colorações
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Proteção 
e Prevenção

Nanotecnologia que protege e previne 
contra as agressões químicas. 

Complexo de proteção para colorações,
descolorações e outras químicas.

Proteção é tudo quando
o assunto é manter você

sempre linda!

Ligamento reparador e fortalecedor das pontes 
dissulfídicas do fio de cabelo. Complexo que 

pontencializa o efeito platinado no processo de 
descoloração. Trata e protege os fios antes de serem 

agredidos pelo descolorante ou outras químicas.

Protector Multipler 500 mL 
Link Restore 500 mL
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Recuperação S.O.S
para danos químicos

Auxilia na f ixação e duração de processos 
químicos. Usado também em hidratações e 

reestruturações para tratar cabelos danificados, 
emborrachados, com corte químico ou porosos.  

Disponível com 15 mL e 250 mL

Bio Hair S.O.S Cystine
& Cysteíne

S.O.S capilar de ação imediata

Indicação

• Hidratações para recuperação de cabelos    
danif icados, sensíveis e quebradiços. 

• Recuperação para danos químicos tais como 
emborrachamento, corte químico, porosidade e 
outros que ocorram nos cabelos após químicas.

• Para proteger os cabelos de possíveis danos 
provocados por químicas.

Benefícios

• Ef icaz para bloquear instantaneamente 
qualquer tipo de corte químico.

• Reestruturação imediata das f ibras dos cabelos, 
voltando-os para o estado normal. 

• Permite que o prof issional recupere cabelos 
que, em outra ocasião, tiveram corte químico, 
emborracharam, ou que ficaram elásticos, 
porosos ou danificados por excesso de químicas.

CORRIGE O 
EMBORRACHAMENTO

PREVINE A QUEBRA
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Cor natural Depois

Desenvolvido para manter ou escurecer os cabelos de 
castanho escuro a castanho claro ou melhorar o brilho 

dos cabelos pretos, sejam naturais ou tingidos.

Preto

Vermelho Rubi

Base descolorida Base laranja Depois

Vermelho claro e vermelho intensificador de 
cor para cabelos de nuance avermelhada. 

Intensifica e promove brilho.

Vermelho claro e vermelho intensificador 
de cor para cabelos de nuance 

avermelhada. Intensifica e promove brilho.

Vermelho-Cereja

Base descolorida Base laranja Depois

Máscaras Tonalizantes
Banho de Brilho
Disponível com 250 g

Base laranja Base descolorida Depois

Desenvolvido para realçar o brilho e a cor de 
cabelos originalmente castanhos ou tingidos de 

tons chocolates. Ótimo para manutenção da cor 
e tratamento simultâneo da fibra capilar.

Chocolate

DepoisBase descolorida

Ideal para efeito fashion e looks exóticos em cabelos 
com fundo descolorido. Indicado para corrigir os 

cabelos extremamente azulados ou rosados.

Amarelo

NOVO TOM. 
Cor mais
intensa!

Também conhecido como vermelho borgonha ou 
vermelho violine. É utilizado para intensificar os 
tons mais fechados de vermelho e escurecer de 

forma prática os vermelhos muito vibrantes 
ou já em estado de desbotamento.

Vermelho Intenso

Base descolorida Base laranja Depois

Cor Fashion. Utilizado para criar look exóticos e 
originais. Necessita que o cabelo esteja descolorido na 

altura de tons 9 e 10 para melhor revelação da cor fashion. 

Rosa Pink

Base descolorida Base laranja Depois Base descolorida Depois

Ideal para criar um efeito fashion e looks exóticos 
em cabelos com fundo descolorido. Indicado 

para corrigir os cabelos vermelhos.

Verde

NOVO TOM. 
Cor mais
intensa!



Ideal para promover luminosidade 
em cabelo castanho-claro, 
até louro escuro dourado.

Castanho Mel

Base laranja Base descolorida Depois

Desenvolvido para os cabelos de tonalidade 
castanho claro a loiro médio, uniformizando e 

dando brilho ao cabelo.

Castanho-Claro

Base laranja Base descolorida Depois

Cor natural Depois

Castanho acobreado, conhecido também como 
castanho quente. Pode ser utilizado 

em mulheres com cabelos entre castanho médio 
para claro até loiros claros.

Castanho Acobreado

Base laranja Base descolorida Depois

Desenvolvido para realçar o brilho e a cor de cabelos 
originalmente castanhos ou tingidos de tons chocolates. 

Ótimo para manutenção da cor e tratamento 
simultâneo da fibra capilar.

Castanho

Base amarela Depois

Matizador para cabelos com reflexos dourados 
ou dourados acobreados. Se necessário, devem 

ser feitas reaplicações de forma progressiva para 
matização e tons mais quentes.

Violeta

Base amarela Efeito fashion

Cor Fashion. Apenas para criação de looks 
exclusivos. Desejável que o cabelo esteja 

descolorido na altura de tons 9 e 10. 
NÃO USAR COMO CORRETOR DE COR.

Azul
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Intensifica os tons acobreados ou avermelhados de forma 
intensa. Necessita ter uma base avermelhada, dourada 

acobreada ou acobreada para melhor resultado. Em caso de 
cabelos claros pode ser necessária a reaplicação de forma 

progressiva. Indicado para correção dos tons acinzentados.

Ruivo Acobreado

Base descolorida Base laranja Depois

Base descolorida Depois

Desenvolvido para intensificar a cor dos cabelos no tom 
Marsala. Desejável descoloração na altura de tons 8 

acima, para possibilitar efeito fashion.

Marsala
Cor Fashion. Apenas para criação de looks 

exclusivos. Desejável que o cabelo esteja descolorido 
na altura de tons 9 e 10 para criar o tom desejado.

DepoisBase descolorida

Roxo Deluxe
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Shampoo Antirresíduos

• Limpar os f ios profundamente, retirando o 
excesso de produtos químicos, como resíduos 
de cosméticos que aderem aos f ios, cloro, 
poluição, poeira, silicones e outros.

• Proporcionar o controle de pH ideal aos 
procedimentos técnicos e químicos, como 
progressivas e outros.

• Facilitar a absorção dos nutrientes do passo 
seguinte à lavagem, devido ao pH alcalino (8.0).

• Excelente higienizador refrescante no couro 
cabeludo.

Disponível em 1 L

Indicação

Desenvolvido especialmente 
para fazer uma limpeza 
profunda sem danificar os f ios

Limpeza
profunda
dos f ios

TR
AT

A
M

EN
TO

12



Apenas 1 passo

• Alisamento seguro com 
ácido vegetal

• Sem ardência nos olhos
• Compatível com todas as 

químicas
• Fragrância saudável
• Hidrata enquanto alisa
• Liso perfeito e natural
• Permite a coloração após o 

uso da escova
• Permite lavar os cabelos 

após o término da escova

Vantagens

Alisamento à base de 
tanino de maçã alemã

Desenvolvida para reduzir 
volume e alisar os cabelos, 
deixando-os hidratados, 
bonitos e saudáveis. 
É compatível com qualquer 
química e pode ser aplicada 
em qualquer tipo de cabelo.

Disponível com 1 L

Escova de Argan 
Perfect Liss

Uso exclusivo prof issional
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Disponível em 1 L



Desenvolvida à base de 
tioglicolato de amônia com 
a mais alta tecnologia que, 
aliada a ativos exclusivos 
como queratina e lanolina, 
mantém o cabelo alisado e com 
aspecto natural. Confere brilho, 
emoliência e sedosidade.
Emulsão Neutralizante 500 mL 
e Creme Alisante Suave e Forte 260 g

Alisamento 
Tioglicolato de Amônia

Desenvolvida para obter cabelos 
perfeitamente relaxados, lisos ou 

para redução de volume. 
Sua fórmula balanceada 

possibilita obter resultados 
diversos, de acordo com o tempo 
de pausa e estrutura dos cabelos.

Shampoo Indicador 500 mL, 
Creme Normalizante 1 L, Creme 

Relaxante 1 kg e Ativador de 
Guanidina 500 mL

Relaxamento 
Guanidina

Cabelos perfeitamente 
lisos com aspecto natural
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Cistina 
+ Óleo de Ojon
+ Óleo de
    Macadâmia

O Poderoso Tratamento

Concentrada e rica em nutrientes, repara os fios danificados 
de dentro para fora, aumentando a força da f ibra capilar. 
A combinação da cistina + óleo de ojon orgânico + óleo de 
macadâmia favorece a maciez e o brilho instantâneos. Contém         
f iltros UVA/UVB, que protegem os fios contra os raios solares.

Shampoo 300 mL e 1 L, Condicionador 300 mL, 
Máscara 250 g e 1 kg, Leave-in 250 mL.

Cistina
É o aminoácido que 
caracteriza a queratina, 
o principal constituinte 
do cabelo. É responsável 
pela sua integridade 
estrutural. Quando 
penetra no córtex, favorece 
a reconstrução do fio. 
Promove força, resistência e 
condicionamento.

Óleo de Ojon
Possui propriedades que 
ajudam na reconstrução 
e no fortalecimento dos 
cabelos. Devido ao seu 
alto teor de ácidos graxos, 
proporciona brilho e forma 
um filme nos cabelos, 
trazendo intensa hidratação. 
Sua textura única, associada 
a elementos antioxidantes 
e aminoácidos, traz um 
resultado incrível de 
tratamento.

Óleo de Macadâmia
Indicado para 
condicionamento e 
sedosidade. Rico em ácidos 
graxos, ômegas, vitaminas 
e minerais, que agem de 
forma leve sobre os fios, 
devolvendo o brilho e a 
elasticidade natural dos 
cabelos. Excelente ainda no 
efeito anti-frizz.

Aumenta durabilidade do alisamento e repõe
 aminoácidos perdidos durante processos químicos.
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Color Revive Cranberry Oil 
BioRestore é um tratamento 

para todos os tipos de cabelo, 
que condiciona os fios e 

revitaliza a cor. Possui ação 
antioxidante e filtros UVA/UVB 
que ajudam a bloquear agentes 

agressores. Promove maior 
retenção da cor nos cabelos, 

além de brilho radiante.

Disponível com 60 mL

Óleo de 
CranberryColor Revive Cranberry BioRestore 

é um tratamento para todos  
os tipos de cabelo. Condiciona  
os fios e revitaliza a cor dos cabelos.  
Sua fórmula é rica em agentes 
com ação antioxidante e f iltros 
UVA/UVB que ajudam a bloquear 
agentes agressores. Promove maior 
retenção da cor nos cabelos, além 
de brilho radiante.

Shampoo 300 mL e 1 L, Condicionador 300 mL, 
Máscara 250 g e 1 kg, Leave-in 250 mL

Fragrância
Oriental 
Sedutora

Ação antioxidante e proteção 
da cor com f iltros UVA e UVB
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Desamarelador 
para cabelos loiros, 
grisalhos, coloridos 
e descoloridos

Fórmula com tecnologia ótica 
que retira gradativamente 
o amarelamento dos fios e 
ilumina o tom claro dos cabelos 
loiros. Promove hidratação e 
condicionamento intensivo. 
Recupera a textura dos fios, 
devolvendo o brilho 
e a vitalidade.

Shampoo 300 mL e 1 L, Condicionador 300 mL, Máscara 250 g e 1 kg, Leave-in 250 mL.

Ilumine seus tons claros



Shampoo 500 mL, Condicionador 500 mL, 
Máscara 430 g, Leave-in 1 L e 500 mL

Tratamento diário que promove 
a maciez dos cabelos cacheados, 
deixando-os definidos e com a 
modelagem desejada. A combinação 
de óleo de coco, cacau e proteínas 
siliconizadas garante a retenção de 
umidade e a penetração no córtex, que 
é fundamental para o fortalecimento 
das ligações que estruturam os cachos, 
permitindo assim a flexibilidade dos  
f ios. Os óleos combinados, presentes 
na formulação, nutrem e fortalecem as 
pontes de hidrogênio proporcionando 
brilho, maciez e controle dos fios.

Miss Curls Cachos Intensos

Cocoa + Protein

 Cachos intensos, def inidos
e profundamente hidratados

ATIVOS

Óleo de coco: Emoliente que melhora a 
textura dos fios.

Óleo de ômega 6, 7 & 9: Excepcional ativo, 
ideal para produtos de tratamento de cabelo 
em que há necessidade da reposição lipídica.

Cacau: Possui propriedade hidratante 
e condicionante da fibra capilar. Evita o 
ressecamento dos f ios e é um excelente 
doador de umidade, brilho e nutrição 
intensa. 

Vitamina B5: Atua como condicionador 
auxiliando na retenção de umidade e 
espessamento dos f ios, evitando a formação 
de pontas bipartidas.

Vitamina E: Esta vitamina é absorvida 
diretamente no córtex do cabelo, 
promovendo ação antioxidante e proteção 
contra raios UVB.

Proteínas do trigo: Reparadoras e 
conservadoras dos cachos naturais. 
Promovem efeito desembaraçante dos f ios.

Proteínas da soja: Ricas em aminoácidos 
que restauram o brilho e a maleabilidade 
natural dos f ios.

TR
AT

A
M

EN
TO

18



Duas fragâncias:
Coconut e Extravagante

Uniq Pro 12 200 mL
Uniq Pro 12 Coconut 200 mL

Benefícios

1. Reconstrutor

2. Antioxidante

3. Proteção solar f iltros UVA & UVB

4. Repositor de massa

5. Protetor térmico

6. Redução do frizz

7. Proteção da cor

8. Diminuição do volume

9. Reparador de pontas duplas

10. Desembaraçante

11. Facilita a escova

12. Mantém o penteado

Tratamento ultracondicionante 12x1.
Um único produto e 12 benefícios absolutos!

Desmaio dos f ios

Mask Uniq Pro 12 300 g
Mask Uniq Pro 12 Coconut 300 g

DESMAIO DOS FIOS

Você já ouviu falar no desmaio 
dos f ios? Uniq Pro 12 é um 
produto que veio transformar o 
conceito do tratamento. 
Com sua fórmula exclusiva 
e dinâmica faz com que os f ios 
“desmaiem” para que todos 
os nutrientes sejam devidamente 
incorporados, proporcionando 
um efeito imediato notado 
no instante da aplicação. O 
resultado são f ios sedosos, 
flexíveis, brilhantes, com uma 
sensação fresca e revitalizados.
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Tratamento Hidratante e Reparador

É um produto para condicionar, 
pentear e dar o toque final 
reduzindo o tempo de secagem. 
Auxilia na produção de penteados, 
alisando o cabelo e melhorando a 
maleabilidade.

Disponível com 30 mL, 60 mL e 120 mL

Óleo de Argan

Proporciona brilho luminoso e sedosidade  
a todos os tipos de cabelo. Reduz o tempo  
de secagem e auxilia na produção  
de penteados e processos químicos.  
Sua absorção é rápida e penetra 
profundamente no f io, formando uma 
proteção térmica que protege os cabelos. Shampoo e Condicionador 300 mL e 1 L, 

Máscara 250 g, 500 g e 1 kg, Leave-in 250 mL

Linha Argan

Contém alta concentração 
de vitamina E e óleo de 
ômega 3, 6 e 9
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Tecnologia de 
microchoque 
folicular:

Estimula a 
microcirculação 
periférica

Restaura a saúde 
do bulbo piloso

Induz o 
crescimento 
capilar

Tecnologia exclusiva que limpa o couro cabeludo e estimula a 
circulação periférica por meio do microchoque folicular.

Bálsamo Estimulante 
250 mL

Shampoo Ativador 
250 mL

 Loção Spray 
200 mL
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Cuidado pessoal
completo 

com estilo e
personalidade

Uma fragrância moderna, aquele perfume irresistível que hipnotiza,
deixa uma explosão de memória e marca presença.

SHAMPOO 2X1
 

LIMPA E HIDRATA PROFUNDAMENTE 
o cabelo e a barba sem agredi-los. 
Shampoo e Condicionador.

SHOWER GEL 
 

AROMATERAPIA FACIAL E CORPORAL. 
Para higiene corporal. Estimula a sensação de 
bem-estar e libera efeito refrescante no corpo.

CREME DE BARBEAR 
 

AMACIA E AFINA O FIO. BARBEAR SEM 
MACHUCAR. Suaviza o barbear e previne 
irritações causadas pela lâmina, além de 
possuir ação antisséptica. 
60 mL e 500 mL230 mL230 mL e 500 mL
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Uma fragrância nobre, faz lembrar fineza e sentir-se agradável
e superior. Sensação de segurança e respeito.

ÓLEO MULTIFUNCIONAL / CABELO & BARBA 
 

BARBA MAIS UNIFORME. DIMINUI O FRIZZ 
DOS PELOS. Hidrata, amacia e alinha os f ios. 
Proporciona brilho e ajuda a manter o visual 
sempre alinhado.

COLÔNIA 
 

SENSAÇÃO DE FRESCOR. PERFUMA 
E HIDRATA A PELE. Desodorante corporal 
que perfuma, refresca e alivia a irritação após 
o barbear e deixa a pele macia por mais tempo.

CERA  / CABELO & BARBA 
 

NÃO RESSECA O CABELO. ACABAMENTO 
MATTE. Ajuda a estilizar o cabelo, a barba e o 
bigode, deixando os fios suavemente alinhados 
e modelados. Hidrata e fortalece os f ios.
50 g180 mL e 500mL30 mL
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FIXAÇÃO 3D
TEXTURA E DIMENSÃO
EFEITO MATTE

Disponível com 200 g

 » Fixação forte e acabamento natural, 
sem brilho (Efeito Matte);

 » Ideal para um penteado clássico, 
despojado e clean;

 » Cheiro agradável e consistência seca 
que não deixa o cabelo oleoso.

Disponível com 200 g

COR TEMPORÁRIA 
PRETA PARA BRANCOS 
E GRISALHOS

 » Gel modelador e maquiador para cabelo e barba, 
com look natural;

 » Efeito temporário (até a próxima lavagem); 
 » Fácil remoção com água;
 » Consistência seca, não deixa o cabelo oleoso;
 » Fragrância agradável.
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Fixação e nutrição com estilo
Fixa, modela e hidrata sem alterar 
a aparência natural dos cabelos.

Styling Spray 01

FORTE e EXTRA FORTE
Disponível com 400 ml

• Nutrição e reestruturação;
• Penteado duradouro e invisível;
• Contém Pró-Vitamina B5 e Cristais 

de Silicones para alta performance;
• Secagem ultra-rápida;
• Indicado para todos os                                     

tipos de cabelos.

O Styling 01 Gel Mirra Biorestore é ideal para 
f ixar e modelar os cabelos proporcionando 

estrutura ao penteado. Sua fórmula ativada com 
vitaminas nutre e protege os cabelos contra o 

ressecamento causado pelo seu uso frequente.
Disponível com 250 g

Styling Gel 01 

Fixação Forte

Ideal para definição  e f inalização 
de penteados. Possui ativos para 
proteção térmica.
Disponível com 80 g

Styling Paste 01



Reconstrução
            Termoativada
Promove brilho intenso aos f ios, maciez e efeito restaurador.
Óleo Bifásico Bio Elixir

TERMOATIVADO 
ANTIFRIZZ  
CAUTERIZANTE
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Disponível com 200 ml

OLIGOELEMENTOS: Reparação 
enriquecedora da f ibra (cobre, zinco, 
magnésio e manganês);

PRÓ-VITAMINA B5: Devolve a 
hidratação, promove reposição de água  
e sedosidade;

ÓLEO DE ABACATE: Penetra facilmente 
no f io e possui nutrientes ideais 
para cabelos secos, previne e repara 
danos capilares, além de estimular o 
crescimento do bulbo às pontas;

EXTRATO DE ALOE VERA: Agente de 
crescimento dos f ios, age na maciez dos 
cabelos;

ÓLEO DE JOJOBA: Rico em vitamina 
E, neutraliza os radicais livres, reforça 
a proteção dos raios UV e protege do 
envelhecimento capilar;

HIDROLISADO DE KERATINA: Poderoso 
reconstrutor de força e resistência 
dos f ios, recupera a maciez, brilho e 
flexibilidade do cabelo.



CAVIAR
Elixir da Eterna 

Juventude
• Ação nutritiva e 

condicionante para 
a pele, com ação 
antienvelhecimento

• Prolonga o efeito de 
brilho e elasticidade nos 
f ios capilares

Para tratamento dos cabelos e corpo

Óleo Caviar 140 mL

ARGAN & CHIA
Elixir da Beleza 

Restaurada
• Proporciona 

suavidade e leveza 
para a pele

• Reduz o frizz 
e devolve a 
elasticidade e o 
brilho para os 
cabelos

Óleos Nobres e Luxuosos

Óleo Argan & Chia 140 mL

BENEFÍCIOS PARA A PELE
• Tratamento ef icaz para todos os tipos de peles;
• Evita o ressecamento e descamação da pele; 
• Retarda rugas, flacidez e previne o envelhecimento precoce; 
• Excelente ação antioxidante;
• Auxilia no controle da oleosidade excessiva.

BENEFÍCIOS PARA O CABELO
• Recupera cabelos ressecados ou desgastados por químicas e colorações;
• Proporciona maciez e sedosidade;
• Ação antioxidante para proteção da cor natural ou artif icial dos f ios;
• Protege dos danos do sol.
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A combinação da JOJOBA + ANDIROBA proporciona condicionamento, 
hidratação e brilho sem pesar os f ios, além de repor as proteínas perdidas 
devido às agressões químicas, poluição e os efeitos nocivos dos raios solares.

M
A

N
U

TE
N

Ç
Ã

O
28



M
A

N
U

TE
N

Ç
Ã

O

29

JOJOBA + ANDIROBA
BANHO DE OURO COM

• Melhora a resistência dos fios 
garantindo um f ilme protetor 
contra o efeito build-up (acúmulo 
de resíduos de produtos na f ibra 
capilar);
• Favorece a umectação e a 
emoliência; 
• Reparação para o cabelo                 
e couro cabeludo; 
• Elevado condicionamento                  
e brilho intenso aos cabelos.

Shampoo e Condicionador 300 mL e 1 L, 
Máscara 250 g, 500 g e 1 kg, 
Creme de Pentear 250 mL

PROTEÇÃO CONTRA BUILD-UP
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Shampoo e Condicionador 300 mL e 1 L, 
Máscara 250 g, 500 g e 1 kg, 

Creme de Pentear 250 mL

Tratamento revitalizante com

Antiqueda, crescimento e fortalecimento da raiz
Ginkgo Biloba + Aloe Vera

+ Broto de Bambu

Shampoo e Condicionador 300 mL e 1 L, 
Máscara 250 g, 500 g e 1 kg,  

Creme de Pentear 250 mL

• Orgânicos e naturais

• Sem adição de sal

• Fragrâncias exclusivas 
e exuberantes

• Fórmulas 
superconcentradas

• Alto poder de 
restauração capilar

• pH capilar 
balanceado

Proteínas do Leite

Restaura
o bulbo piloso,

favorece o
crescimento capilar,

proporciona
brilho 

e maciez.



Reduz 
secreção 

sebácea, estimula 
circulação periférica

e controla a
oleosidade 
excessiva.

Antiqueda, crescimento e fortalecimento da raiz

Nutrição Vegetal - Anticaspa

Shampoo e Condicionador 300 mL, 
Máscara 250 g e 500 g, 

Creme de Pentear 250 mL

Tratamento para cabelos étnicos
Cacau + Açaí + Mel

Shampoo e Condicionador 300 mL e 1L, 
Máscara 250 g, 500 g e 1 kg, 

Creme de Pentear 250 mL

Tratamento para Cabelos ressecados
Tutano + Silicone

Shampoo e Condicionador 300 mL e 1 L, 
Máscara 250 g, 500 g e 1 kg,  

Creme de Pentear 250 mL

Raízes oleosas e pontas secas
Queratina + Manteiga de Karitê

Shampoo e Condicionador 300 mL e 1 L, 
Máscara 250 g, 500 g e 1 kg, 

Creme de Pentear 250 mL

Tratamento para cabelos quimicamente tratados
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Protege e 
hidrata os cabelos.

Reparação da 
textura e da f  ibra 
capilar com brilho

e vitalidade.

Excelente
doador de umidade. 
Evita o ressecamento

e reduz volume.
Hidratação

intensa.



Facilita a penteabilidade dos 
cabelos, deixando-os macios 
e com brilho especial.

Disponível com 120 mL

Intensificador 
de brilho

Ultra Shine Hair Spray

Disponível com 300 mL

Restauração e hidratação 
profunda da fibra capilar, 
formando um filme 
protetor que garante maior 
luminosidade aos fios.

Disponível com 30 mL

Reparador de pontas
Cristalli Repair

Possui ação nutritiva, reduzindo o 
volume e proporcionando hidratação 
progressiva, brilho, maciez e efeito 
molhado suave aos cabelos cacheados.

Ativador e Modelador
de Cachos

Manteiga de Murumuru
+ Proteínas da Seda

Cachos ativados 
e modelados
diariamente

Termoativado, brilho
intenso e sedosidade

Intensif ique 
o brilho
dos cabelos

Disponível com 150 mL

Recomendado para massagem 
e banho de óleo. Proporciona 
hidratação e umectação que 
deixam os cabelos saudáveis, 
macios e com brilho especial.

Óleo Capilar 
para massagem 
e banho de óleo

Silicone + Karitê
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Com os componentes ativados pelo calor 
e pelos aminoácidos presentes em sua 
fórmula, o Defrizante Mirra Elements: 
 

- Facilita o processo de escova; 
- Repõe massa  protéica e reduz o frizz; 
- Forma um f ilme protetor sobre os f ios.

Disponível em 1000mL e 300 mL

Defrizante
Termoativado

Facilidade no processo
de escova e chapinha 

com ação termoprotetora
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BRILHO 
TEXTURA 
PROTEÇÃO

Gérmen de Trigo 
+ Aminoácidos



Disponível com 15 mL

Potencializador Ativado 
com Pró-Vitamina B5

• Nanotecnologia que 
sela as cutículas 
e repõe massa 
proteica.

• Nanorregeneração 
instantânea dos f ios 
danif icados.

• Nanorreposição 
da massa proteica 
perdida em 
tratamentos químicos 
e mecânicos.

• Ação 
ultracondicionante 
que favorece o brilho e 
a maciez. 

• Complexo 
nanotecnológico que 
preenche as falhas do 
cimento intercelular e 
das f ibrilas do córtex.

• Aumenta a 
flexibilidade do f io, 
proporciona brilho e 
sedosidade aos f ios.

• Redutor da 
agressividade de 
agentes químicos 
nos processos 
de coloração, 
descoloração e 
alisamentos.

Disponível com 15 mL

Potencializador 
Queratina

Disponível com 15 mL

Potencializador 
Ceramidas

Nanopartículas 
que promovem 
tratamento 
intensivo dos f ios.

• Formador de f ilme 
na superfície capilar, 
protegendo os fios 
contra o ressecamento

• Força e flexibilidade. 
• Excelente ação 

antiquebra.
• Alinhamento dos 

queratinócitos para 
devolver o brilho e 
maciez.

• Fitonutrientes para 
reparação da cutícula 
danif icada.

Potencializadores
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• Ação reparadora devido ao sinergismo de seus componentes 
condicionantes que polimerizam em contato com o fio de cabelo

• Ação condicionante sobre os cabelos danif icados por processos 
químicos.



M
A

N
U

TE
N

Ç
Ã

O

35

Desenvolvida por meio de bases emolientes, 
combinadas com extratos vegetais que 
formam um f ilme, impedindo 
a perda de água e mantendo 
os cabelos hidratados e sedosos.

Disponível com 1,6 L e 3,6 L

Linha lavatório

Uma combinação 
de extratos vegetais 
para deixar seus cabelos 
mais sedosos
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REPRESENTANTE

www.mirracosmeticos.com
mirracosmeticosprofessional
@mirracosmeticos
Mirra Cosméticos


