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LINHA URSO CANADENSE 
 
 

OPÇÃO:  
Kit com 2 ou 3 unidades. 
 
SHAMPOO URSO CANADENSE 
Finalidade:  
Limpeza Suave + Maciez + Brilho + Hidratação + Umectação + Nutrição.                                                                               
Modo de Uso:  
Aplicá-lo no couro cabeludo e cabelos, massagear, deixar agir 3 minutos, após 
enxaguar. Seiva produzida pela árvore espécie Boldo, o símbolo do Canadá. 
Utilizado pelas indústrias alimentícias, farmacêuticas e nós da Coiffer Cosméticos 
adaptamos seus ativos para uso cosméticos.    
                                                                                                                          
MÁSCARA URSO CANADENSE 
Finalidade:  
Restauração Capilar.                                                                                                                                                                         
Modo de Uso:  
Aplicá-la um dedo afastado da raiz, massagear e deixar agir o tempo que desejar, 
após enxaguar.     
                                                                                                                     
GEL HIDRATANTE ANTI NÓ URSO CANADENSE 
Finalidade:  
Hidratação + Anti Nó + Gel de Pentear + Anti Frizz + Modelador Capilar + 
Calmante Capilar.                                                                                                                                                             
Modo de Uso:  

1- Após o Shampoo, aplicá-lo massagear deixar agir 5 minutos, após 
enxaguar e aplicar a Máscara.  

2- Após o enxágue da Máscara, aplicá-lo um dedo afastado da raiz massagear 
deixar agir 5 minutos após enxaguar. 3- Aplicar nos cabelos secos para 
hidratar, modelar, selar os cabelos e tirar o nó a qualquer hora.           

 
Observação:  
Poderá usar misturando em qualquer condicionante, creme ou máscara capilar, 
ativo anti stress (calmante). 



 

 
 
 
 

KIT CLIENTE MEL E QUERATINA PREMIUM 
 

 

SHAMPOO MEL QUERATINA 

Finalidade:  

+ Saúde para o couro cabeludo e cabelos. Rico em vitaminas + sais minerais + 

aminoácidos e flavonoides. Cicatrizante de couro cabeludo e pele. Antisséptico e 

Antioxidante. Regeneração da pele do couro cabeludo e cabelos.  

Modo de Uso:  

Aplicar no couro cabeludo seco ou molhado, massagear até as pontas dos fios.  

 

MÁSCARA MEL QUERATINA 

Finalidade:  

Cicatrizar recuperando a pele do couro cabeludo e cabelos desvitalizados.  

Modo de Uso:  

Aplicar no couro cabeludo e cabelos, massagear, deixar agir o tempo que 

desejar, após enxaguar. Podendo aplicar no corpo durante o banho, após 

enxaguar. 

 

CONDICIONADOR MEL QUERATINA 

Finalidade:  

Cicatrizar recuperando a pele do couro cabeludo e cabelos. desvitalizados.  

Modo de Uso:  

Aplicar no couro cabeludo e cabelos, massagear, deixar agir o tempo que 

desejar, após enxaguar.  

Podendo aplicar no corpo durante o banho, após enxaguar. 



 

 
 
 

LINHA URSA PINK  
Para cabelos que embaraçam muito e formam nó. 

 
 
SHAMPOO URSA PINK 
Finalidade:  
Retirar o nó dos fios, sem quebrar ou danificar os fios, formando camada de 
proteção. 
Modo de Uso:  
Molhar os cabelos, aplicar da raiz as pontas, massagear, deixar agir de 2 à 5 
minutos, após enxaguar. 
 
MÁSCARA URSA PINK 
Finalidade:  
Emoliência, hidratação e retirar o nó dos cabelos, sem quebrar ou danificar os fios. 
Modo de Uso:  
Após o Shampoo ou Gel Ursa Pink, aplicar um dedo afastado da raiz, massagear os 
fios, deixar agir o tempo que desejar, após enxaguar. 
 
GEL URSA PINK 
Finalidade:  
Retirar o nó dos fios, sem quebrar ou danificar os fios, formando camada de 
proteção. 
Modo de Uso:  
Após o Shampoo, aplicar um dedo afastado da raiz, massagear, deixar agir de 2 à 5 

minutos e enxaguar.  Poderá aplica-lo pós Máscara. Com ou sem enxágue. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA MARULA 
 

 
OPÇÃO:  
Kit com 2 ou 3 unidades. 
 
SHAMPOO MARULA 
Finalidade:  
Hidratação Extrema.   
Modo de Uso:  
Molhar os cabelos, aplicar da raiz as pontas, massagear, deixar agir de 2 à 5 minutos, 
após enxaguar. Podendo aplicar no corpo, proporciona vitalidade para pele e 
cabelos.   
 
MÁSCARA MARULA 
Finalidade:  
Finalidade: Hidratação + Proteção +Força + Rejuvenescimento dos fios e pele.  
Modo de Uso:  
Após o Shampoo, aplicar em toda extensão dos fios, massagear e deixar agir o tempo 
que desejar, após enxaguar. Durante o banho poderá aplicá-la nas regiões 
ressecadas, acelera a cicatrização da pele.  
 
CREME DE PENTEAR MARULA 
Finalidade:  
Benefícios diários, devido a película    protetora que forma ao redor da fibra capilar, 
consegue proteger os fios de agressões como: água salgada, cloro, raios solares, 
vento, secador e chapinha.                 
Modo de Uso dia a dia:  
Aplicá-lo nos cabelos úmidos após o banho, para fazer fitagem e modelar os cabelos, 
no dia seguinte poderá borrifar um pouco de água e modelar os fios para liso ou 
cachos. Usá-lo antes de escovar ou chapar os cabelos. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LINHA URSO GREEN MENTA HORTELÃ 
Para todos os tipos de cabelos. 

 
 
SHAMPOO URSO GREEN 
+ Refrescância 
+ Hidratação 
+ Higienização 
+ Brilho 
 
CREME DE PENTEAR URSO GREEN 
Finalidade:  
Creme de Pentear que modela e fixa o penteado. 
Modo de Uso:  
Aplicar quatro dedos afastados da raiz, após pentear ou escovar os cabelos, tem 
opção de colocar dose extra para fixação do penteado. 
 
MÁSCARA URSO GREEN  
Finalidade:   
Hidratação + higienização + refrescância + brilho. 
Modo de Uso:  
Após Shampoo, aplicar a máscara   e massagear couro cabeludo e toda extensão dos 

fios, deixar agir o tempo que desejar, após enxaguar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA DOCE DE COCADA 
 
 
SHAMPOO DOCE DE COCADA 
Finalidade:  
Hidratação Intensa + Limpeza Suave + Umectação. 
Modo de Uso:  
Molhar os cabelos, aplicar do couro cabeludo as pontas, massagear, após enxaguar. 
 
MÁSCARA DOCE DE COCADA 
Finalidade:  
Hidratação Intensa + Umectação.  
Modo de uso:  
Após Shampoo, aplicar em toda extensão dos fios, massagear, desembaraçar e deixar 
agir o tempo que desejar, após enxaguar. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINHA TASMÂNIA 
 
 
SHAMPOO TASMÂNIA 
Finalidade:  
Devido sua cor, com o uso contínuo é excelente desamarelador natural dos fios. 
Para cabelos oleosos, normais à secos em sua extensão.  
Modo de Uso:  
Molhar os cabelos, passar em toda extensão dos fios, massagear, deixar agir de 2 à 
5 minutos, após enxaguar. 
 
MÁSCARA TASMÂNIA 
Finalidade:  
Antimicrobiana, antifúngica, antioxidante     e com uso contínuo devido seu corante 
natural desamarela os fios.  
Modo de Uso:  
Aplicar em toda extensão dos fios, massagear e deixar agir   de 5 à 10 minutos, após 
enxaguar.   
 
CONDICIONADOR TASMÂNIA 
 Ativo:  
Pimenta da Tasmânia  
Para cabelos oleosos, normais à secos em sua extensão.  
 
Finalidade:  
Antimicrobiana, antifúngica, antioxidante e com uso contínuo devido seu corante 
natural desamarela os fios.  
Modo de uso:  
Aplicar em toda extensão dos fios, massagear e deixar agir de 5 a 10 minutos, após 
enxaguar. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LINHA PETIT GATEAU 
Ideal para cabelos escuros. 

Para tons de castanhos à pretos. 
Realça dos tons escuros. 

Não usar em tons claros e platinados. 
 
 
Finalidade: 
+ Hidratação 
+ Brilho 
+ Maciez 
+ Vitalidade 
+ Intensidade de cor 
 
Modo de Uso:  
Após o Shampoo, aplicar nos cabelos a Máscara Petit Gateau, massagear e deixar agir 
o tempo que desejar, após enxaguar. Em seguida aplicar o La Creme Petit Gateau. 
 
Opcional:  
Máscara Petit Gateau ou La Creme Petit Gateau após o Shampoo. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA URSO BLUE 
Para cabelos secos, danificados e couro cabeludo sensível. 

Elimina odores 
 
 
SHAMPOO URSO BLUE 
Finalidade:  
Limpar, proteger e hidratar couro cabeludo e cabelos. Eliminar odores indesejados. 
 
MÁSCARA URSO BLUE 
Finalidade:  
Cuidar do couro cabeludo sensível, com descamação e cabelos danificados. 
 
Principais Ativos: 
Mix Flores e Ervas que auxilia no tratamento de alterações do couro cabeludo, auxilia na 
retenção de umidade, selando a cutícula, o que promove brilho instantâneo. 
Extrato de Rosa possui propriedades: emoliente, hidratante e restaurador. 
Blue Rose + Commelina Blue Mix de Flores e Ervas 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA AZEDINHO MARACUJÁ COM LARANJA 
 
 
SHAMPOO AZEDINHO MARACUJÁ COM LARANJA 
Para cabelos frágeis, porosos e quebradiços 
Antioxidante + Selante Natural  
 
MÁSCARA AZEDINHO MARACUJÁ COM LARANJA 
 
Selante Natural 
Para cabelos com cutículas abertas 
 
Principais Ativos: 
- O maracujá é rico em vitaminas C e A, além de possuir mucilagem, alcalóides (passiflorina, 
maracugina) e flavonoides que auxilia na absorção da vitamina C. Possui propriedades: 
hidratante, suavizante e refrescante. 
- A laranja é rica em vitamina C, A e B. Possui propriedades que regula a permeabilidade 
capilar. 
 
- Benefícios das vitaminas para os cabelos: 
Vitamina A = 
• Maior hidratação dos fios 
• Reduz o ressecamento e a opacidade 
• Reduz as pontas duplas 
• Melhora o aspecto do fio 
Vitamina B =  
• Ajuda a manter a saúde dos cabelos. 
Vitamina C =  
• Proporciona brilho, diminui o pH dos cabelos, fazendo com que as cutículas se fechem. 
Assim, a luz é refletida nos fios, que ficam muito brilhantes. Protege os fios e evita o desgaste 
da fibra capilar. 
 



 
 

LINHA COENZIMA Q10 + CERAMIDAS 
 
 
SHAMPOO COENZIMA Q10 + CERAMIDAS 
Finalidade: Limpeza suave e relaxante. Anti Stress + hidratação + firmeza cabelo e pele. 
Restaura a elasticidade natural dos fios.  
Modo de Uso: Molhar cabelos e pele, aplicar no couro cabeludo, cabelo e corpo, deixar 
agir alguns minutos, enxaguar. Banho de banheira colocar algumas gotas e só relaxar 
(aromaterapia). 
 
MÁSCARA COENZIMA Q10 + CERAMIDAS 
Finalidade: Banho relaxante e restaurador.  
Modo de uso: Após Shampoo, aplicar em toda extensão dos cabelos e partes ressecadas 
da pele do corpo, deixar agir o tempo que desejar, após enxágue.   



 
 
 

LINHA CAMAFEU DE NOZES 
 
 
MÁSCARA CAMAFEU DE NOZES 
Finalidade:  
Auxilia no crescimento dos fios. É rica em potássio e ômega 3, hidratante e 
umectante.  
Modo de Usar:  
Usá-la pós Shampoo ou usá-la no lugar do Shampoo, lavando os cabelos e 
massageando da raiz as pontas, após enxaguar, repetir a aplicação e deixar agir o 
tempo que desejar. 
Seu principal ativo:  
Carya Illinoensis Seed Oil contem Potássio que é essencial, pois ajuda a regeneração 
das células e acelera o crescimento dos fios. 
 
SHAMPOO CAMAFEU DE NOZES 
Finalidade:  
Limpar, hidratando e protegendo os cabelos dos danos diários.    
Efeito:  
Anti Poluição e Anti Oxidação.       
Modo de Uso: 
Molhar os cabelos, aplicá-lo, massagear o couro cabeludo, após fazer movimentos de 
fitagem massageando toda extensão dos fios. Deixar agir 2 minutos, enxaguar. 
 
LEAVE-IN CAMAFEU DE NOZES  
Finalidade:  
Auxiliar na técnica da escova básica e como creme de pentear.                
Modo de Usar:  
Usá-lo após o enxague da Máscara Camafeu de Nozes. Colocar uma dose na palma 
das mãos e aplicar quatro dedos afastados da raiz, no cabelo inteiro. Após escovar 
ou deixar sem enxague. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA QUÍMICA DAS ROSAS 
 
 
SHAMPOO QUÍMICA DAS ROSAS 
Finalidade:  
Aumentar o diâmetro dos fios.  
Modo de Usar:  
Molhar os cabelos, passar em toda extensão, massageando os fios deixar agir alguns 
minutos após enxaguar. 
 
MÁSCARA QUÍMICA DAS ROSAS 
Finalidade:  
Aumentar o diâmetro dos fios.  
Modo de Usar:  
Após o Shampoo aplicar em toda extensão dos fios massageando, deixar agir o tempo 
que desejar, após enxaguar. 
 

ÓLEO QUIMICA DAS ROSAS 

Recupera os fios de danos extremos. 

Aplicar de 3 a 4 dedos afastados da raiz 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA LIMÃO SICILIANO 
Hidratação Italiana 

 
 
SHAMPOO LIMÃO SICILIANO 
Finalidade:  
Limpar, hidratar, doar brilho e selar as cutículas. 
Efeito:  
Liso brilhante e cachos soltos e brilhantes. 
 
MÁSCARA LIMÃO SICILIANO 
Finalidade:  
Doar brilho, hidratar, propiciar superfície lisa cuticular, devido a associação de ácidos 
cítricos, antioxidantes naturais. 
 
O limão é rico em vitamina C, A e complexo B, além de possuir pectina, mucilagem, 
sacarose, citrato de sódio e potássio, e alfa hidroxiácidos (cítrico e málico). 
Possui propriedades anti-sépticas, adstringentes, desodorizantes e bacteriostáticas. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

LINHA URSO SIBERIANO 
 
 
SHAMPOO GELADO URSO SIBERIANO 
Finalidade:  
Limpar e refrescar cabelo e corpo. Efeito: Detox.  
Modo de Usar:  
Aplicar no cabelo e corpo, deixar agir de 1à 2 minutos, lavar os cabelos e massagear o 
corpo todo, após enxaguar. 
 
GEL GELADO URSO SIBERIANO 
Finalidade:  
Hidratar e modelar os cabelos.  
Modo de Usar:  
Aplicar nos cabelos, secos, molhados ou úmidos, dependendo da finalidade desejada. 
Em cabelos secos, modela o topete. Em cabelos molhados desembaraça os fios. Em 
cabelos úmidos além de facilitar o penteado, ao escovar elimina o frizz e os cabelos 
ficam lisos, ou fazer amassadinho nos cabelos para modelar os cachos. 
 
MÁSCARA GELADA URSO SIBERIANO 
Finalidade:  
Limpar, hidratar e refrescar cabelo e corpo. Efeito Detox.  
Modo de Usar:  
Após lavar os cabelos, aplicar nos cabelos e corpo, deixar agir de 2 à 10 minutos, após 
enxaguar. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA AMOR PERFEITO 
Auxiliar no crescimento capilar. 

 
 
SHAMPOO AMOR PERFEITO 
Modo de Usar: 
 Antes do banho aplicar em toda extensão do couro cabeludo, deixar agir de 2 à 5 
minutos, após lavar os cabelos e enxaguá-los. 
 
MÁSCARA AMOR PERFEITO 
Modo de Usar: 
 Após Shampoo, usá-la em toda extensão dos fios, massageando, deixar agir o 
tempo que desejar, após enxaguar. 
 
CREME DE PENTEAR AMOR PERFEITO 
Modo de Usar: 
 Após Shampoo, usá-lo em toda extensão dos fios, massageando, deixar agir o 
tempo que desejar, após enxaguar ou deixar sem enxágue 
 



 

LINHA VIOLETA PRATEADA 
 
 
SHAMPOO VIOLETA PRATEADA 
Finalidade:  
Matizar cabelos loiro dourado acobreado para loiro acinzentado. 
Modo de Uso:  
Aplicar nos cabelos molhados e depois agir até atingir o acinzentado desejado, após 
enxaguar. 
 
SHAMPOO GELATINA VIOLETA PRATEADA 
Finalidade:  
Matizar cabelos loiro dourado acobreado para loiro platinado. 
Modo de Uso:  
Aplicar nos cabelos molhados e depois agir até atingir o platinado desejado, após 
enxaguar. 
 
MÁSCARA VIOLETA PRATEADA 
Finalidade:  
Hidratar e matizar cabelo loiro dourado acobreado para loiro platinado. 
Modo de Uso:  
Após o shampoo, passa-lo em toda extensão dos fios, massagear e deixar agir até 
atingir o platinado desejado. 
 
CONDICIONADOR VIOLETA PRATEADA 
Finalidade:  
Hidratar e matizar cabelos loiros dourados acobreados para loiros platinados. 
Modo de Uso:  
Após o Shampoo, passá-lo em toda extensão dos fios, massagear e deixar agir até 

atingir o platinado desejado. 

 

Obs: Para cabelos platinados intensifica o acinzentado. 

Em cabelos cobres matiza e proporciona tons de mel. 
 



 

LINHA BRASILEIRINHO 
Para cabelos totalmente detonados. 

 
 
Opção:  
Kit com 3 ou 4 unidades. 
 
Modo de Uso:  
Lavar os cabelos com o Shampoo Brasileirinho, deixar agir de 2 à 5 minutos, 
enxaguar. 
Usar o Creme Brasileirinho ou a Manteiga Capilar Brasileirinha em toda extensão 
dos fios, deixar agir o tempo que desejar, após enxaguar deixando um pouco sem 
enxágue, em seguida usar o Óleo Brasileirinho pouca quantidade nas pontas. 
Poderá ser usado nos cabelos, corpo e pés. Após 2 ou 3 dias ao invés de lavar com 
o Shampoo lavar com o Creme deixar agir 5 minutos e enxaguar, repetir a 
aplicação, enxaguar, usar o Óleo em pouca quantidade nas pontas. 
 
Observação: 
Intercalar o uso do Shampoo e Creme para lavar os cabelos. Como 95% das nossas 
matérias primas vem dos mais diversos países. Lançamos 1 kit 100% Brasil, 
encomendado pelos países que exportamos, pois participamos de um ranking 
como um dos melhores fabricantes de kits e principalmente de kits 
multifuncionais. 
 
Ativos: 
Manteiga de: Karité, Bacuri, Cupuaçu e Palma. Todas essas manteigas e ativos tem 
como objetivo nos cabelos, couro cabeludo, pele e pés: Emoliência, Nutrição, 
Regeneração, Hidratação, formando manto lipídico de total proteção. 
Semente de Café torrado, possui Ácido Cafeico, doando brilho, maciez e fazendo 
um banho de verniz nos fios. 
Óleo de Abacaxi tem “Enzima Bromelina” que recupera a textura de cabelos 
danificados. 
Colágeno (Rejuvenescedor do couro cabeludo) elixir da juventude dos cabelos e 
peles, rejuvenesce e adia o envelhecimento. 
Mel é bactericida, emoliente, hidratante e doador de aproximadamente 500 
nutrientes tirados de pólen das mais diversas flores. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA DE AÇÚCAR 
 
 
SHAMPOO DE AÇUCAR 
Finalidade 
Proporciona maior resistência aos cabelos emborrachados.  
Modo de Usar 
Lavar os cabelos com o Shampoo Açúcar Coiffer massageando o couro cabeludo com a 
ponta dos dedos, iniciando a massagem na nuca para a parte frontal da cabeça, após 
enxaguá-lo. 
 
MÁSCARA DE AÇUCAR 
Finalidade 
Para cabelos emborrachados por processos químicos (excesso de elasticidade).  
Modo de Usar 
Usar após Shampoo Coiffer deixar agir 20 minutos, após enxaguá-lo todo. 
 
CONDICIONADOR DE AÇUCAR 
Finalidade 
Hidratar os cabelos que passaram por processos químicos como: escovas de açúcar, 
alisamentos e tinturas. 
Modo de Usar 
Após lavar os cabelos com o Shampoo Coiffer, usar o condicionador, massageando-o. 
Deixar agir 5 minutos e enxaguar. 
 



 

 
 
 
 
 

LINHA CARACÓIS CRESPOS CRESPOS CARACÓIS 
 
 
SHAMPOO CURVATURAS 1kg 
Seu Segredo:  
Extratos Brasileiros com ação limpante, hidratante e carregados de ativos revigorantes e 
amaciantes. Molhar os cabelos, passá-lo da raiz às pontas, lavando o couro cabeludo 
com as pontas dos dedos e massagear na extensão dos fios, após enxaguar e repetir o 
processo em seguida enxaguá-lo todo.  
 
GOMINHA GRUDA GRUDA 100ml 
Cachos Perfeitos mesmo em dias chuvosos e ambientes úmidos. Passar pequena 
quantidade na palma das mãos e espalhar uniformemente em toda extensão dos cachos, 
ou usar com o auxílio de um difusor e pronto. Cachos Perfeitos e com alta definição. 
 
REGANDO MEUS CARACÓIS 100ml 
Doar saúde + vitalidade aos caracóis. Borrifar do couro cabeludo às pontas dos caracóis, 
a qualquer hora a qualquer momento com ou sem enxágue. 
 
CUT SELA CUT BRASIL 100ml 
Selante de Cutículas + Cristalização Capilar. Borrifar do couro cabeludo às pontas dos 
caracóis, massagear couro cabeludo e os fios, deixar agir 30 minutos, após enxaguar.  
Opção:  
Borrifar do meio da cabeça às pontas massagear, desembaraçar os fios e deixar sem 
enxágue, usar a qualquer hora e a qualquer momento.  
 
CREME DE PENTEAR 150g 
Facilitar o pentear. Com os cabelos úmidos, usar o equivalente a uma moeda ou duas, 
espalhar nas mãos e passar nos cabelos do meio até as pontas, após pentear os fios. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA CURLS 
 
 
CREME DE PENTEAR 150g 
Facilita o pentear. 
 
CURLS CUT 100ml 
Sela as cutículas, deixando os cabelos, mais fortes e resistentes a queda. 
 
FIXADOR DE CACHOS 500g 
Ativa e define os cachos. 
 
SHAMPOO EM POTE 350g 
Limpa delicadamente o couro cabeludo e os cabelos crespos, cacheados com conceito 
no No-Poo e Low-Poo (produtos livre de: Sulfatos, Parabenos, Petrolatos, Silicones e 
Vaselina) 
 
MASK 500g 
Sistema exclusivo de Bio. Nutrientes que penetram profundamente na fibra capilar 
conferindo força e resistência dos fios cacheados fragilizados por processos químicos e 
estresse mecânico. Promove a reposição de matéria e massa proteica necessária ao 
cabelo elíptico, reduz os danos que provocam alterações estruturais na fibra. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LINHA CURVATURAS 
 
MÁSCARA CURVATURAS 
Finalidade:  
Desmanchar facilmente os nós e o embaraçado causado por diversos fatores. 
Modo de Uso: 
Após Xampu Líquido Perfeito para Crespos e Cacheados, usá-lo do couro cabeludo às 
pontas, massageando deixar agir o tempo que desejar. 
 
NUTRINDO MEUS CARACÓIS 
Finalidade:  
+ Nutrição + Saúde capilar para e couro cabeludo. 
Modo de Uso:  
Após o Xampu, usar do couro cabeludo as pontas, massagear, deixar agir a tempo que 
desejar, após enxaguar. 
 
VITAMINANDO + RESTRUTURANDO MEUS CARACÓIS 
Finalidade:  
Vitaminar, doar força e resistência aos caracóis fragilizados. 
Modo de Uso:  
Após o Xampu, usa-la no couro cabeludo até as pontas, massagear, deixar agir o tempo 
que desejar, após enxaguar. 
 
HIDRATANDO MEUS CARACÓIS 
Finalidade:  
Proteção + Hidratação Capilar. 
Modo de Uso:  
Duas doses, espalhar na palma das mãos e passar uniformemente nos cabelos do meio 
até as pontas. 
 
UMECTANDO MEUS CARACÓIS 
Finalidade:  
Umectação + Nutrição Capilar. 
Modo de Uso:  
Duas doses espalhar na palma das mãos e passar do meio da cabeça às pontas, 
massageando e desembaraçando os fios. 



 

LINHA PRATA 
A estrela da manutenção das progressivas 

 
 
SHAMPOO PÓS SELANTE 
Finalidade:  
Tratamento e manutenção pós processos químicos como selantes e progressivas.  
Modo de Uso:  
Colocar uma pequena porção nas mãos e massagear o couro cabeludo e toda a 
extensão dos fios. 
 
MÁSCARA PÓS SELANTE 
Finalidade:  
Produto utilizado para manutenção de Selantes e Progressivas.  
Modo de usar:  
Após lavar os cabelos com o Shampoo Pós Selante Coiffer, deixar agir por 5 minutos e 
enxaguá-la toda. 
 
CONDICIONADOR PÓS SELANTE 
Finalidade:  
Hidratar os cabelos que passaram por processos químicos e manutenção de selantes e 
Progressivas.  
Modo de Usar:  
Após lavar os cabelos com Shampoo Pós Selante Coiffer, usar o Condicionador, 
Massageando os cabelos. Deixar agir por alguns minutos e enxaguar em seguida. 
 
 
CONTÉM 
Glycine Soja que possui grande quantidade de proteínas, ácidos graxos e minerais, seu 
graxo mais importante é a lecitina de soja, rica em fosfatidilcolina e fosfatidilserina, 
Magnesium Sulfate um agente higroscópico que auxilia na manutenção da umidade 
dentro dos fios, Titanium Dioxide que protege os cabelos dos raios UVA e UVB, 
Copaifera Officinalis Resin que é rica em óleos essenciais, que doa brilho aos fios e 
Linum Usitatissimum Seed Extract recupera a sedosidade dos cabelos. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA BLONDE FAIRY 
 
 
SHAMPOO BLONDE FAIRY 
Finalidade:  
Platinar Cabelos louros dourados.  
Modo de Usar:  
Aplicar mecha a mecha, deixar agir de 5 a 10 minutos, olhando sempre as mechas 
até que ocorra o tom desejado. 
 
MOUSSE FANTASY  
Finalidade:  
Desembaraçante, hidratante e intensificador violeta, matizador de loiro dourado 
para platinado.  
Mode de usar:  
Usá-lo após o Shampoo Fantasy ou Shampoo Blonde Fairy Coiffer e Massagear, após 
enxaguá-lo todo. Desamarelador de cabelos loiro dourado.  
 
Em alguns segundos Platina os fios, em minutos você vira loira gelo. Sem precisar de 
colorir, você poderá brincar com a cor de seus cabelos loiros. Esses tons agem 
somente na cutícula. Caso queira virar loira dourada novamente é só lavar os 
cabelos com o Shampoo Sem Sal Coiffer que irá sair gradativamente, o platinado ou 
a cor gelo, sem estragar os fios. 
 



 

LINHA FANTASY 
 
 
SHAMPOO FANTASY 
Finalidade:  
Shampoo Desamarelador de fios e manutenção de cabelos Loiros Platinados.  
Modo de Usar:  
Lavar os cabelos, até formar uma espuma mousse, massageando os fios, pois 
facilitará a matização na cutícula, deixa agir por alguns minutos e após enxaguá-lo 
todo. 
 
SHAMPOTE VIOLET 
Finalidade:  
Lavar, hidratar e matizar ao mesmo tempo.  
Modo de Usar: 
Molhar os cabelos e usá-lo como um shampoo, enxágue e repita a aplicação, 
massagear e desembaraçar os fios, deixar agir até a matização desejada, após 
enxaguar. 
 
SHAMPOO GLOSS VIOLETA 
Finalidade:  
Platinar os cabelos amarelados ou dourados.  
Modo de Uso:  
Primeiramente fazer teste de mechas, verificando os minutos que deseja o tom 
platinado, logo após aplicar em toda a extensão dos fios. 
 
CONTÉM  
Hydrolyzed Wheat Protein, Dimethicone, Polyquaternium que juntos proporcionam 
maior absorção das proteínas, nutrindo, fortalecendo e condicionando todo o 
cabelo, o kit conta também com o Shampoo Glosss Violeta Sulfate Free que platina 
cabelos loiros dourados, proporciona hidratação instantânea, cabelos mais suaves, 
evita a porosidade, ressecamento e ajuda a fibra capilar a ficar mais resistente e 
saudável. 



 

LINHA NOVEMBER RAIN 
 
 
SHAMPOO NOVEMBER RAIN 
Finalidade:  
Para cabelos sensíveis a quaisquer produtos ou shampoo. 
Modo de Usar:  
Passá-lo da raiz as pontas massageando os fios, repetir a operação duas vezes, após 
enxaguá-lo todo. 
 
HIDRATAÇÃO NOVEMBER RAIN  
Finalidade:  
Nutrir, hidratar, e dar sensação de maciez e leveza aos cabelos ressecados e 

danificados por processos químicos, sol, praia e poluição.  

Modo de usar:  
Lavar os cabelos com Shampoo November Rain 2 vezes (Sua formulação limpa e 
hidrata ao mesmo tempo, não forma espuma e sim um mousse). Após o uso do 
Shampoo retira-lo todo dos fios. Aplicar a Hidratação November Rain em toda a 
extensão dos fios, massageá-los mecha a mecha, deixar agir de 20 a 40 minutos no 
vaporizador ou touca. Enxaguar deixando um pouco do produto nos cabelos. Após 
secar os fios com o secador, ficando a critério do profissional, fazer escova (utilizando 
uma gota somente do Gloss November Rain para aplicar no cabelo inteiro). 
 
CO-WASH NOVEMBER RAIN 
Finalidade:  
Lavar os cabelos com creme. Conceito americano COWASH formulação sem adição 
de silicones e óleo mineral. Limpa e hidrata sem ressecar.  
Modo de Uso:  
Embaixo do chuveiro, molhar os cabelos passar o COWASH da raiz as pontas, 
massageando o couro cabeludo, para tirar as sujidades e ativar a circulação. 
Massageie bem as mechas de cima para baixo, esse movimento além de hidratar os 
fios os limpa. Após enxaguar. Proporciona hidratação máxima para seus cabelos. 
 



 
 

KIT CLIENTE CAFÉ 
 

SHAMPOO CAFÉ 

Proteção contra quebra  

-85% da quebra dos fios 

Finalidade:  

Limpeza, emoliência aos cabelos rígidos, hidratação solar e anti poluição. Proteção e 

limpeza por tempo maior! Proteção contra quebra: - 85% de quebra.  

Modo de Usar:  

Molhar os cabelos e passar uma pequena porção do produto no couro cabeludo, 

massageando com as pontas dos dedos, após passar em toda extensão dos fios, 

deixar agir de 5 à 10 minutos e enxaguar.  

 

MÁSCARA CAFÉ 

Emoliente da fibra capilar enrijecida por processos químicos 

Finalidade:  

Emoliente, doador de brilho para cabelos enrijecidos por processos químicos.                

Modo de Uso:  

Após o Shampoo, aplicar da raiz as pontas, deixar agir o tempo que desejar, após 

enxaguar.   

 

OIL CAFÉ 

Finalidade:  

Protetor Capilar. - 85% de quebra. 

Modo de Uso:  

A seco, molhado ou úmido usar 4 dedos afastados da raiz, antes do Shampoo ou 

antes da Máscara. Com ou sem enxágue. 



 

LINHA ARGAN 
 
 
SHAMPOO ARGAN  
Finalidade:  
Limpar delicadamente os fios e nutrí-los.  
Modo de Uso:  
Lavar os cabelos, massageando com as pontas dos dedos desde o couro cebeludo até as pontas, 
enxaguá-lo todo. 
 
SHAMPOTE ARGAN + BACABÁ 
Finalidade:  
Lavar, hidratar e revitalizar cabelos danificados.  
Modo de Usar:  
Lavar os cabelos com o Shampote Argan + Bacabá, enxaguar, repetir a aplicação, massagear os fios, 
deixar agir o tempo que desejar, após enxaguar. 
 
CONDICIONADOR ARGAN 
Finalidade:  
Hidratação Extrema. 
Modo de Uso:  
Pós Shampoo, massagear, deixar agir o tempo que desejar. Desembaraçar e enxaguar. Performance Anti-
Quebra. 
 
ÓLEO DE ARGAN  
Finalidade:  
Suavizar a textura áspera dos cabelos. Promove brilho reflexivo e hidrata o substrato dos fios, melhora a 
coesão capilar preservando a integridade dos fios durante ou após a escovação ou chapinha.  
Modo de usar:  
Usar como anti-frizz. Aplique uma gota, passando em toda extensão dos fios. Pode ser usado antes ou 
depois de chapar ou escovar os fios e também, após processos químicos. 
 
Doador de nutrientes hidratantes para os cabelos. Suaviza a textura áspera dos fios, promovedor de 
brilho reflexivo.  
Seu principal ativo é Argania Spinosa Kernel Oil que é rico em tocoferol, ácido fenólico, carotenos e 
ácidos graxos essenciais, como ácido linoleico e ômega 6, poderoso hidratante e antioxidante natural, 
retarda o envelhecimento dos fios, restaura a fibra capilar, fortalece, nutre, minimiza os desgastes e 
revitaliza o couro cabeludo e os fios. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LINHA BLINDAGEM 
Para cabelos porosos, cutículas abertas e Pós escovas gradativas 

Blinda as cutículas e prolonga o efeito das escova. 
 
 
Ativos:  
Aminoácidos reestruturam, proporcionam adesão das cutículas e brilho intenso aos 
fios. 
 
Opção:  
Condicionante Suprema Blindagem ou Shampote, shampoo creme: limpa, nutre e 
hidrata ao mesmo tempo 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA MANGA ROSA 

 

Shampoo Manga Rosa + Manga Bourbon 

Finalidade:  

Limpeza Suave . 80 à 100 % menos quebra. 

Modo de Uso:  

Nos cabelos molhados ou secos, aplicá-lo da raiz as pontas, massagear, deixar agir 

de 2 a 5 minutos, após enxaguar. 

 

Máscara Manga Rosa + Manga Bourbon 

Finalidade:  

Suas fibras umectantes e hidratantes, desembaraçam os fios dos cabelos finos e 

quebradiços. Menos quebra. 

Modo de Uso:  

Usá-la pós Shampoo, massagear, deixar agir o tempo que desejar. Desembaraçar e 

enxaguar de 80 a 100 %. Performance Anti-Quebra. 

 

Condicionador Manga Rosa + Manga Bourbon 

Finalidade:  

Suas fibras umectantes e hidratantes, desembaraçam os fios dos cabelos.  

Menos quebra. 

Modo de Uso:  

Usá-la pós Shampoo ou após a Máscara, massagear, deixar agir o tempo que 

desejar.  

Desembaraçar e enxaguar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA PANTHENOL 
 

 

SHAMPOO PANTHENOL 

Finalidade:  

Banho de Verniz nos cabelos. 

Modo de Uso:  

Aplicar no couro cabeludo, antes de molhar, massagear, deixar agir alguns minutos, 

enxaguar. 

 

MÁSCARA PANTHENO 

Finalidade:  

Pré-Cursor do Ácido Pantotênico, que age hidratando e protegendo cabelo e pele.  

Retém umidade, espessamento e intumescimento dos fios, evitando a formação de 

pontas bipartidas.  

Modo de Usar:   

Após shampoo, aplicá-lo, massagear e deixar agir o tempo que desejar no cabelo e 

corpo, após enxaguar. 

 

SPRAY PANTHENOL 

Finalidade:  

Maciez instantânea, regeneração e cicatrização completa.  

Modo de Usar:  

Aplicar nos cabelos ou área desejada, massagear e deixar sem enxágue.  

Poderá ser adicionado nas misturas de colorações, hidratações, escovas básicas, 

gradativas, progressivas, etc. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA VITAMINAS 
 

SHAMPOO DE VITAMINAS 

Finalidade:  

Reposição de vitaminas. Previne a queda e quebra dos fios.  

Modo de Uso:  

Aplicar no couro cabeludo, antes de molhar, massagear, deixar agir alguns minutos, 

enxaguar.  

 

MÁSCARA DE VITAMINAS  

Finalidade:  

Prevenir a queda e a quebra dos fios.  

Modo de Uso:  

Pós Shampoo, aplicá-lo em toda extensão dos fios, massagear e deixar agir o tempo 

que desejar, após enxaguar. 

 

CONDICIONADOR DE VITAMINAS  

Finalidade:  

Prevenir queda e a quebrados fios.  

Modo de Uso:  

Pós Shampoo, aplicá-lo em toda extensão dos fios, massagear e deixar agir o tempo 

que desejar, após enxaguar. 

 

SPRAY VITAMINAS  

Finalidade:  

Antioxidantes.   

Recupera cabelos envelhecidos e danificados pelo tempo ou procedimentos 

químicos.  

Modo de Uso:  

Usar diretamente nos cabelos ou adicionar em cremes, máscaras, hidratações, 

colorações e escovas. 



 
 

LINHA PRINCELLLYS 
 

 

Shampoo Princelllys 

Finalidade:  

Banho de Verniz nos cabelos. 

Modo de Uso:  

Aplicar no couro cabeludo, antes de molhar, massagear, deixar agir alguns minutos, 

enxaguar. 

 

Máscara Princelllys 

Finalidade:  

Brilho e banho de verniz nos cabelos. 

Modo de Uso:  

Após Shampoo aplicar nos cabelos, deixar agir o tempo que desejar, após enxaguar. 

 

Oil Princelllys 

Finalidade:  

Banho de verniz e brilho. 

Modo de Uso:   

Usar no dia a dia, a qualquer hora, a qualquer momento. 



 
 

SHAMPOTE ARGAN + BACABÁ 
Limpa, Nutre e Hidrata. 

 
 
Modo de uso:  
Lavar os cabelos com o Shampote Argan + Bacabá, enxaguar, repetir a aplicação, 

massagear os fios, deixar agir o tempo que desejar, após enxaguar. 



 
 
 

SHAMPOTE BAOBÁ PATAUÁ 
Limpa, nutre e hidrata ao mesmo tempo. 

 
 
Finalidade:  
Hidratação + Umectação + Limpeza em 1 minuto. 
 
Modo de Usar:  
Lavar os cabelos com o Shampote Baobá, enxaguar, após repetir a aplicação 
massageando os fios, deixar agir 1 minuto e enxaguar. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHAMPOTE BLINDAGEM 
Limpa, Nutre e Hidrata. 

 
 
Modo de uso:  
Lavar os cabelos com o Shampote Blindagem, enxaguar, repetir a aplicação, 
massagear os fios, deixar agir o tempo que desejar, após enxaguar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHAMPOTE VIOLET COIFFER 
 
 
Finalidade:  
Lavar, hidratar e matizar os fios loiros ao mesmo tempo.  
 
Modo de Usar:  
Molhar os cabelos e usá-lo como um shampoo massageando o cabelo. Enxágue e repita 
a aplicação, massageie e desembarace os fios, deixar agir até a matização desejada, 
após isto, enxaguar. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓLEO MARULA 
Coração da África 

 

 
Finalidade: Alisar ou modelar os cachos, formando um filme protetor que ao mesmo tempo 
que trata inteiramente, propicia proteção extrema.    
      
Modo de Uso: Aplicar distribuindo uma pequena quantidade do Óleo Marula de 3 à 6 dedos 
afastados da raiz nos cabelos molhados ou secos. 
 
 
 

Spray Elixir de Marula 
 
 
Finalidade:  
Maciez ao toque do cabelo e pele, antioxidante, forma filme suave protetor, anti frizz. 
 
Modo de Uso:  
Borrifar uniformemente nos fios, deixar sem enxágue. Spray que facilita o escovar e pentear 
dos cabelos. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓLEO QUÍMICA DAS ROSAS 
 
 
Finalidade: Recuperar os fios de danos extremos.  
 
Modo de Uso: Aplicar de 3 à 4 dedos afastados da raiz. 



 

 
 

LINHA DE ÓLEOS, GLOSS, SPRAY e SÉRUM 
 
 
Nossos finalizadores doam maciez, proteção, brilho e nutrição para os cabelos, 
barbas, corpo e pés. 
 

💫 Gloss November Rain 

💫 Gloss Black Rose  

💫 Sérum Angel´s  

💫 Spray Vinho Cabernet  

💫 Spray Hair Princess Angel 

💫 Óleo Brasileirinho  

💫 Óleo de Argan 

💫 Óleo Baobá 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSCARA MEL E QUERATINA 
Ideal para todos os tipos de cabelos, perfeita para quem procura deixar seus 

cabelos lindos e mega saudáveis! 
 
 
MEL: 
Possui cerca de 200 substâncias, entre açúcares, minerais, proteínas, vitaminas, 
ácidos orgânicos, flavonóides, ácidos fenólicos, enzimas e outros fitoquímicos. 
 
QUERATINA: 
De baixo peso molecular, derivada de cabelos humano + queratina vegetal, possui 
facilidade de penetração na cutícula, dando brilho, restauração, condicionamento, 
hidratação e reestruturação, sua fixação mantém-se depositada mesmo após 
enxágue 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSCARA CHOCOLATE CASTANHA DO PARÁ, DA 
ÍNDIA E ARGAN 

 
 
Finalidade:  
Hidratação extrema, cabelo e couro cabeludo.  
 
Modo de uso:  
Lavar os cabelos com shampoo, após usá-la em toda extensão, massagear deixar agir 
de 5 minutos a 1 hora, enxaguar. Poderá ser usada no lugar do shampoo quando os 
cabelos e couro cabeludo estiverem ressecados. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSCARAS COIFFER 500GR 
 
 
Cada cabelo precisa de um tratamento diferente e cada máscara tem uma função 
específica. 
 
De modo geral, elas são divididas em: 
▫ Hidratação (repõe a água nos fios), 
▫ Nutrição (repõe os lipídios) e 
▫ Reconstrução (repõe as proteínas). 
 
Nossas Máscaras são altamente concentradas e rendem em média de 40 a 50 
aplicações. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOUSSE DE CHOCOLATE 
 
 
Hidratação Máxima para todos os tipos de Cabelo. 
Compostos químicos do chocolate que possuem alto valor hidratante, nutritivo e 
remineralizante, sua ação é determinada pela teobromina, que auxilia na regulação da 
permeabilidade capilar. Atuam no couro cabeludo melhorando a circulação e 
oxigenação do folículo piloso, proporcionando mais resistência aos fios dos cabelos. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUERATINA CREME 
 
 

✨ Reestruturadora e Regeneradora 

 

✨ Super dosagem de 21 aminoácidos que compõem a queratina dos cabelos. 
Aspargina + Aspargito + Ácido Aspártico + Ácido Glutâmico + Arginina + Cisteína + 
Fenilalanina + Glicina + Gleitamina + Histinina + Alanina + Lisina + Leucina + Metionina 
+ Prolina + Serina + Isoleucina + Treonina + Triptolina + Tirosina + Valina 
 
Tratamento intensivo de cabelos que passaram por processos químicos fortes. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

POMADA CAPILAR ZAIAN          

 

 
Finalidade:  

Modelar, anti-frizz, proteção, umectação, rejuvenescedor, hidratação 

Cabelo, corpo e barba.  

 

Modo de usar:  

A qualquer hora, a qualquer momento.  

 

Antes da piscina, praia e sauna. 



 

 

STRONG FIXING BLACK ROSE 
 

 

Finalidade:  

Fixar penteados. 

 

Modo de Uso:  

Em Cabelos secos ou úmidos usar pequena quantidade nas 

pontas dos dedos e passar uniformemente na área capilar a ser modelada. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

KIT CRONOGRAMA CAPILAR 

 

 
Finalidade:  

Hidratação, Restruturação e Umectação. 

 

Modo de uso:  

Após o Shampoo Coiffer, usar massageando e desembaraçando os fios, deixar agir 

e enxaguar. 



 

 

KIT CRONOGRAMA CAPILAR LOIRAS 

 

 
MÁSCARA DE AÇÚCAR 500g (RECONSTRUÇÃO) 

Finalidade: Para cabelos emborrachados por processos químicos (excesso de 

elasticidade). 

 

MÁSCARA DE VITAMINAS 500g (NUTRIÇÃO) 

Finalidade: Prevenir a queda e a quebra dos fios. 

 

MOUSSE CAPILAR FANTASY 500g (HIDRATAÇÃO) 

Finalidade: Hidratante e Intensificador violeta, matizador de loiro dourado para 

platinado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓLEO SAGRADO DO TIBET 

 

 
Finalidade:  

Brilho + Maciez + Recuperação de cabelos danificados. Poderoso Antioxidante. 

 

Modo de Uso:  

Passar 2 doses em toda extensão dos fios, massagear. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COIFFERLIANA DIAMOND BLACK 

 

 
Finalidade  

Intensificar e doar brilho a cor dos cabelos escuros. Aumentar o diâmetro dos fios.  

 

Observação  

Não usar em cabelos brancos ou cabelos loiros. 

 

Modo de Uso  

Após lavar os cabelos, secar os fios e aplicá-la em toda extensão dos fios, deixar 

agir de 1 a 2 horas, após enxaguar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

KIT CLIENTE TIBET 

 
SHAMPOO TIBET 
Finalidade:  
Por conter antioxidantes combate as agressões diárias, mantendo a saúde, força 
dos folículos, integridade das células capilares.  
Modo de Usar:  
Aplicar no couro cabeludo, massagear toda extensão dos fios, após enxaguar. 
 
MASCARA ÓLEO DO TIBET 
Finalidade:  
Antioxidante capilar + recuperação de cabelos danificados e ressecados.  
Modo de Usar:  
Aplicar em toda extensão dos fios, massagear, deixar agir 5 minutos ou o tempo 
que desejar, após enxaguar. 
 
CONDICIONADOR ÓLEO DO TIBET 
Finalidade:  
Proteção diária, anti danos.  
Modo de Usar:  
Poderá ser usado todos os dias, aplicar em toda extensão dos fios massagear, 

desembaraçar, após enxaguar. 

 

ÓLEO SAGRADO DO TIBET 
Finalidade:  
Brilho + maciez + recuperação de cabelos danificados.  
Poderoso antioxidante.  
Modo de Usar:  
Passar 2 doses em toda extensão dos fios, massagear. 



 
 

KIT PATAGÔNIA 

 
O Kit Patagônia traz em sua fórmula a Fabiana Imbricata, flor nativa das encostas 

secas de terras altas no Chile e Argentina, excelente reconstrutor de fios, devidos 

a sua resistência à temperaturas extremas, produz enzimas de alta proteção e 

estas reconstroem a fibra capilar. 

 

▪️ Shampoo Patagônia 250ml 

Finalidade: Antiqueda + Crescimento. 

 

▪️ Máscara Patagônia 250g 

Finalidade: Antiqueda +  Fator Crescimento. 

 

▪️ Óleo da Patagônia  30ml 

Finalidade: Fator de crescimento + fator de fortalecimento. 


