CATÁLOGO
DE
PRODUTOS
LINHA PROFISSIONAL

LINHA PROFISSIONAL RÚSSIA
NUTRI. BLINDAGEM CICATRIZANTE 100%
Finalidade:
Formulação que permite a ruptura das ligações de pontes de hidrogênio e ligações salinas na
fibra capilar, interagindo com a cisteína presente na parte externa dos fios, causando a Inter
conversão nas ligações dessas moléculas e com a combinação do calor da chapa com a ruptura
dessas ligações hidrogeniônica e salinas e a inter conversão das ligações cisteínicas, torna
possível o alisamento.
Modo de Usar:
1- Lavar os cabelos 2 vezes com o Shampoo Nutri. Blindagem, enxaguar.
2- Passar em toda extensão dos fios a Blindagem Cicatrizante, massagear deixar agir 5 minutos
ou o tempo que desejar, enxágue.
3- Retirar o excesso de água com a toalha, após secar os fios 80%.
4- Aplicar 1 dedo afastado da raiz o Nutri. Blindagem 100%, deixar agir de 1 à 2 horas.
Opções: Chapar os cabelos com 100% do produto ou dar uma ligeira enxaguada nos fios, secar
e após chapar. Em caso de cabelos loiros frisados ou pouco ondulado e finos, enxaguar o
produto, secar os fios e chapar (tal procedimento para evitar desbotamento).
5- Após enxaguar os fios usando a Blindagem Cicatrizante, massageando e deixá-la agir o tempo
que desejar, após enxágue e secar os fios 100%.
SHAMPOO NUTRI. BLINDAGEM CICATRIZANTE 1 L
Finalidade:
Lavar e nutrir os cabelos.
BLINDAGEM CICATRIZANTE DE CUTÍCULAS 1 KG
Finalidade:
Regeneração completa de córtex e cutículas danificadas.

LINHA PROFISSIONAL BLINDAGEM DOS FIOS
ADVANCED
Liso Perfeito e extremo.

Modo de uso:
Lavar os cabelos 2 vezes, enxaguar, passar em toda extensão dos fios a Recuperação
Intensiva, massagear desembaraçando os cabelos, enxagua-lo. Secar 50% os fios, aplicar
o Blinda um dedo afastado da raiz, deixar agir de 40 minutos à 1:20 hrs, após chapar
várias vezes mechas bem finas, pausa de 10 á 20 minutos, enxaguar e passar a
Recuperação Intensiva, retirá-la, secar 100% os fios.
A Melhor Escova Gradativa do Brasil.
Ativo: Glyoxyloyl / Amino Acids

LINHA PROFISSIONAL COIFFER LIZZ
Liso perfeito sem prejudicar a estrutura dos fios e fortalecendo o córtex e as cutículas.
Esse produto contém pigmento violeta + cinza.
Pode ser usado tranquilamente em cabelos escuros.
Ativos:
- Aminoácidos
- Caborcisteina
- Óleo de Argan
- Extrato de Caviar
- Extrato de Turmalina

LINHA PROFISSIONAL ARGAN
A Linha Profissional é composta por:
✨ Shampoo Argan
✨ Máscara Argan
✨ Potencializador de Argan.
✨ Óleo de Argan
Ideal para você conquistar aquele LISO SUPREMO sem desbotar os fios!
Este kit proporciona hidratação, reconstrução, nutrição e também preenchimento de
fissuras na fibra capilar e, por este motivo somos apaixonadas por ele.

LINHA PROFISSIONAL NOVEMBER RAIN
BASE:
Pantenol, ceramidas, queratina, enxofre, vitaminas e sais minerais, além de colágeno e
lipídeos.
FINALIDADE :
– Hidratação Máxima, ideal para cabelos que passaram por processos químicos, cabelos
ressecados, danificados, e principalmente sensíveis (cabelos descoloridos) dando
recuperação já na primeira aplicação.
Ideal para cabelos frágeis, quebradiços, ressecados e com química. Sua finalidade é nutrir,
hidratar, sensação de maciez, leveza aos cabelos ressecados e danificados por processos
químicos, sol, praia e poluição. Forma um filme de proteção, retendo a hidratação por um
período maior.

LINHA PROFISSIONAL VERTICALIZAÇÃO E
CAUTERIZAÇÃO
(Base Aminoácidos)
Proporciona:
Cabelos Lisos
Cauterização
Reestruturação
Brilho Intenso
#CoifferCosméticos
#CoifferCastle

LINHA PROFISSIONAL AÇUCAR ADVANCED
Finalidade
Cabelo Liso, Leve e Solto.
Modo de uso
• Lavar 3x com o Shampoo Recovery Açúcar.
• Secar 100% os fios.
• Aplicar o Potencializador em Soro de Açúcar 1 dedo afastado da Raiz.
Tempo de Ação: 1 hora.
• Após o tempo de pausa, secar os fios no jato frio e chapar mecha a
mecha.
• Aplicar a Recovery Açúcar no lavatório. Tempo de ação: 10 minutos.
• Finalizar com Óleo Açúcar.
#CoifferCastle

LINHA CAUTERIZAÇÃO MOLECULAR
PASSO A PASSO
1° dia lava com shampoo, aplica queratina creme, deixa agir 20 minutos,
enxagua, aplica o Leave-in Camafeu de Nozes como um creme sem enxágue,
seca o cabelo 50% e borrifa Queratina Blotoxi (+ ou - mecha a mecha).
Finaliza com escova.
Repete esse processo mais 2 ou 3 próximas lavadas.
Finaliza o tratamento com Cristalização de Açúcar.
Lava com o shampoo, aplica a cristalização mecha a mecha 1 dedo afastado da
raiz, deixa agir 1 hora, enxágua 100% e finaliza com escova.

LINHA PROFISSIONAL PLASTICA DOS FIOS
INDIANA
💫 Liso Perfeito e Platinado Extremo.
💫 Com Polímeros Australianos traz uma alta tecnologia para seus cabelos loiros.
💫 Platinação máxima dos fios e efeito liso extremo.
💫 Não ocorre desbotamento.

LINHA PROFISSIONAL BLOTOXI
💫 Liso Perfeito e Platinado Extremo.
💫 Com Polímeros Australianos traz uma alta tecnologia para seus cabelos loiros.
💫 Platinação máxima dos fios e efeito liso extremo.
💫 Não ocorre desbotamento.

CRISTALIZAÇÃO SELANTE EUPHORIA
Base:
Aminoácidos + Óleo de Argan
Finalidade
Hidrata, sela cutículas com redução de volume, ativador de cachos.

CRISTALIZAÇÃO SELANTE TRADICIONAL
Versões 500gr e 1kg

Finalidade
– Hidratação máxima, redução intensa de volume. DESBOTAMENTO LEVE!!!

PÓ DESCOLORANTE POISON VIOLETA
Possui uma formulação extremamente eficiente que garante um clareamento rápido,
uniforme e contínuo. Pode ser usado em todas as técnicas de mechas, reflexos e
clareamento de cabelos.
Abre até 9 tons.

ÁGUA OXIGENADA POISON 1LT
A água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, é um produto que abre a escama dos
fios, permitindo que o pigmento da coloração ou do pó descolorante penetre e mude
a cor dos cabelos.
Quanto maior o número do volume, maior a concentração de peróxido de hidrogênio
na sua formulação.
Textura cremosa e fórmula estabilizada o que garante melhor aderência ao pó
descolorante.

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO NEUTRALIZANTE
Finalidade:
Neutralizar processos químicos como colorações e Tioglicolato com amônia.
Mode de Uso:
Após lavar os cabelos com o Shampoo Coiffer de 2 a 3 vezes, aplique o produto em
toda extensão dos fios massageando-os. Deixar agir por 20 minutos. Obs: Caso haja
aquecimento, lavar 1 ou 2 vezes os cabelos e aplique novamente o Neutralizante
deixando agir por mais de 20 minutos.
Enxaguar para retirá-lo todo.

COLORAÇÃO CONTO DE FADAS
Coloração permanente (possui amônia) com fundo violeta.

SHAMPOO BLONDE FAIRY
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.

SHAMPOO SEM SAL - BONECA DE LUXO
PH balanceado para cabelos frágeis e danificados por processos químicos.
Reestrutura, fortalece a raiz e os fios.

PLÁSTICA DOS FIOS INDIANA
Finalidade:
Hidratar, selar as cutículas dos fios e reduzir o volume dos cabelos.
Modo de Uso:
Após o Shampoo Coiffer usar uma pequena porção do produto e passar mecha a
mecha nos fios, um dedo afastado da raiz, secar os fios 80% no jato frio do secador,
após chapar em mechas finas.

Linha Profissional Verticalização
e Cauterização Capilar
Proporciona:
✨Cabelos Lisos
✨Cauterização
✨Reestruturação
✨Brilho Intenso
Shampoo PH 8,5
Base:
Ácido Láctico, Glyoxioil (aminoácidos)
Finalidade:
– Alisa de 80 a 90% dependendo do cabelo, hidratando, cauterizando e tratando
os fios desde o córtex.

QUERATINA INDIANA
Após aplicação de Escovas Progressivas e
Gradativas Coiffer, esperar o
determinado tempo de ação do produto,
não enxaguá-la, após secar os fios de 50 à
80% e borrifar mecha a mecha a
Queratina Indiana Coiffer e chapar até
secar a escova junto com a Queratina
Indiana Coiffer. Poderá ser usada em cima
de determinados produtos: Coiffer Lizz,
Selante Euphoria, Potencializador
Indiano, Blindagem dos Fios Advanced,
Emulsão Egípcia, Cristalização Euphoria, e
antes de cauterizar os fios.

QUERATINA BLOTOXI
Contém:
Biotina
Poder ser usada na barba como:
Fortalecedor, Umectante e Hidratante.
Introduz nano moléculas nas fissuras e
falhas dos fios.
Finalidade:
Reposição de queratina, aminoácidos e
sais minerais na fibra capilar e barba
Modo de Uso:
Sem enxágue, usar uma vez na semana.
Pode ser misturada com máscaras
hidratantes. Usá-la antes de escovar ou
chapar os fios. Borrifar na barba, somente
uma dose do borrifador.

RECUPERAÇÃO INTENSIVA 1Kg
Praticidade e Eficiência
Recupera os cabelos elásticos.

MOUSSE CAPILAR BLONDE FAIRY 1Kg
Finalidade:
Desembaraçante, Hidratante
Intensificador violeta, Pigmento Cinza + Violeta
Platinado Acinzentado, Matizador de Loiro dourado para Platinado
Modo de Uso:
Usá-lo após o Shampoo Blonde Fantasy ou Blonde Fairy e massagear, após
enxaguá-lo.

LEAVE-IN CREME SEM ENXÁGUE
O Leave-in é um creme sem enxágue, utilizado para facilitar a escova básica e
manter por maior tempo o efeito das progressivas.
- Creme de pentear
- Usá-lo a qualquer hora e a qualquer momento
- Proporciona o efeito liso por maior tempo
- Aminoácido málico de origem Argentina
Leave-in é um Creme sem enxágue que reduz volume, proporciona efeito
temporariamente liso e também é usado para modelar cachos. Facilita a escovação
dos fios nas escovas básicas, excelente desembaraçantes em cabelos finos, Agiliza o
processo de escovação.

MÁSCARA COIFFERLIANA VINHO + MARSALA
Finalidade:
Recuperar cabelos desvitalizados, doar brilho, maciez, sedosidade e doar cor.
Modo de uso:
Lavar 2 vezes os cabelos, na segunda lavagem deixar o shampoo nos fios por 15
minutos, após enxaguá-lo todo. Secar os fios e aplicar a Coifferliana no cabelo
todo ou nas mechas que a cliente desejar. Poderá deixar agir até 1 hora, por ser
máscara, é hidratante não estraga os fios. Para obter o resultado da cor, os
cabelos tem que ser descoloridos, loiros ou com mechas.

LINHA SILVER BLACK
Tonalizantes sem amônia, suave, mas que doam cor fria aos cabelos brancos (que
ficam grisalhos), grisalhos (que escurecem) e pretos que reluzem brilho na cor.
Doam tom, que sai durante as lavagens, caso interrompa seu uso. E perdura o
resultado e intensifica à cada lavagem dos cabelos.
Excelentes hidratantes e emolientes de fios, danificados, porosos e quebradiços.

SHAMPOO GLOSS - VERMELHO VINHO
Tonalizantes sem amônia, suave, mas que doam pigmentos aos fios, que sai
durante as lavagens, caso interrompa seu uso, E perdura o resultado e intensifica
à cada lavagem dos cabelos.
Excelentes hidratantes e emolientes de fios, danificados, porosos e quebradiços

POTENCIALIZADOR EM GEL
Cabelos lisos, soltos e com movimento natural.
Contém Resinas Vegetais, Óleos Essenciais, Vitamina F que estimular a boa saúde
dos cabelos, Honey um emoliente e antioxidante natural, que possui proteínas; sais
minerais, ácidos orgânicos que age como remineralizante, hidratante, fonte nutritiva
e suavizam os cabelos.

KIT PLÁSTICA DOS FIOS INDIANA
Efeitos:
Lisos, Nutridos, Hidratados, Umectados, Cauterizados, Reconstruídos, Brilhosos e Macios
Finalidade:
Hidratar, selar as cutículas dos fios e reduzir o volume dos cabelos.
Modo de Usar:
Após o Shampoo Coiffer usar uma pequena porção do produto e passar mecha a mecha nos fios,
um dedo afastado da raiz, secar os fios 80% no jato frio do secador, após chapar em mechas
finas.

KERATINA GELEIFICADA
Finalidade:
Reestruturação, restauração e reparação dos fios.
Modo de Uso:
Aplicá-la pura nos fios, massagear, após usar máscara deixar agir o tempo que
desejar, após enxaguar.
Poderá misturá-la em cremes, máscaras, gradativas, progressivas, colorações e
descolorações.

Shampoo Liso Gradativo
+ Liso Magnífico com Glyoxyloyl Keratin.
+ Elasticidade Perfeita com Hydrolyzed Collagen.
+ Resistência.
+ Fortalecimento com Whey Protein.
+ Crescimento com Biotin.

Produto exclusivo para uso em salões.

Potencializador em Soro de Açúcar 500g

Finalidade:
Alisar e Selar o cabelo.
Modo de Uso:
Após o Shampoo, aplicar um dedo afastado da raiz, deixar agir por uma hora,
após secar no jato frio e chapar mecha a mecha, após enxaguar.

LINHA PROFISSIONAL AÇÚCAR ADVANCED

FINALIDADE:
Cabelo Liso, Leve e Solto.
MODO DE USO:
•Lavar 3x com o Shampoo Recovery Açúcar.
•Secar 100% os fios.
•Aplicar o Potencializador em Soro de Açúcar 1 dedo afastado da Raiz. Tempo de
Ação: 1 hora.
•Após o tempo de pausa, secar os fios no jato frio e chapar mecha a mecha.
•Aplicar a Recovery Açúcar no lavatório. Tempo de ação: 10 minutos.
•Finalizar com Óleo Açúcar.

Recovery Extreme Açúcar
Finalidade:
Recuperar os cabelos de danos irreversíveis.
Modo de uso:
Lavar os fios com o shampoo Açúcar 1L Aplicar a Máscara de Açúcar de 500g,
massageando os fios, após enxaguar.

Secar os cabelos e aplicar de 1 a 4 dedos afastados da raiz a Recovery Extreme
Açúcar de 300ml, deixando agir de 1 a 2 horas. Enxaguar e finalizar com a técnica
de escova básica.

CRISTALIZAÇÃO RECOVERY AÇUCAR

Finalidade:
Anti Emborrachamento.
Modo de Uso:
Aplicar um dedo afastado da raiz. Deixar agir 1 hora ou mais, enxaguá-lo todo.
Após escovar, cabelos recuperados de 70 à 100%.

-->NÃO UTILIZAR CHAPA, SOMENTE O USO DO SECADOR

RECOVERY AÇÚCAR 1Kg
Tratamento para cabelos com danos extremos e considerados irreversíveis.

MODO DE USO:
Lavar os fios com o Shampoo Açúcar 1L, retirar o excesso de água com o auxílio
do secador.
Aplicá-lo de 1 à 4 dedos afastados da raiz ou somente nas áreas com danos
extremo, deixar agir de 1 à 2 horas, após enxaguar, finalizando com a técnica de
escovar.

Shampoo Recovery Açúcar 1L
{USO PROFISSIONAL}
Tratamento para cabelos danificados.

Modo de Uso:
Molhar os cabelos, aplicá-lo da raiz às pontas, massagear do couro cabeludo às
pontas, após enxaguar.

COIFFER SELANTE BLINDAGEM
ALISA 100%

Finalidade:
Blindar e alisar os cabelos.
Modo de Uso:
Após Shampoo, aplicar 1 dedo afastado da raiz, deixar agir 1 hora.
Após borrifar a Queratina com Blotoxi Coiffer e chapar em mechas finas.
Caso observe alguma ondulação, aplicar novamente nesta mecha e chapar, após
enxaguar e secar os fios 100%.

KIT CLIENTE SILVER BLACK

MOUSSE GLOSS
Finalidade:
Matizar cabelos brancos, grisalhos e com mechas, hidratando-o e doando
gradativamente tons acinzentados e platinados aos fios.
Modo de uso:
Usá-lo em toda lavagem, até conseguir a cor desejada, não possui amônia, é um
Mousse Gloss que tonaliza suavemente os fios. Caso queira resultado mais rápido
deixá-lo agir até 1 hora e enxaguá-lo. Ao deixar de usá-lo ele sairá gradativamente
voltando a cor de origem.

SHAMPOO GLOSS
Finalidade:
Matizar cabelos brancos, grisalhos e com mechas, hidratando-os e doando
gradativamente tons acinzentados e platinados aos fios.
Modo de uso:
Usá-lo em toda lavagem, até conseguir a cor desejada, não possui amônia, é um
Shampoo Gloss que tonaliza suavemente os fios. Caso queira resultado mais
rápido deixá-lo agir de 5 a 10 minutos e enxaguá-lo. Ao deixar de usá-lo sairá
gradativamente voltando a cor de origem.

BOTOX CASTANHA DO PARA E DA INDIA

Finalidade:
10 Benefícios para resultar cabelos lisos e saudáveis.
- Efeito Liso
- Maciez Extrema
- Brilho Intenso
- Nutrição
- Reconstrução
- Elasticidade
- Flexibilidade
- Antifrizz
- Selamento
- Plástica Capilar
Modo de Uso:
Após o Shampoo aplicar 1 dedo afastado da raiz, deixar agir 1 hora, após reaplicar
nas partes que o cabelo absorveu, chapar mecha a mecha, enxaguar, após secar
os cabelos. Poderá aplicar em alguma demarcação e chapar.

MÍNIS PROGRESSIVAS E GRADATIVAS 350G
POTENCIALIZADOR ARGAN 350g
Finalidade: Disciplinar os fios rebeldes, ressecados e com muito volume.
Modo de Uso: Usá-lo após o Shampoo Argan ou a Máscara Argan (para cabelos embaraçados). Enxaguar ambos os produtos, secar
100% os fios, aplicar o Potencializador de Argan 1 dedo afastado da raiz, seque 80% com o jato frio e 20% no jato quente, divida o
cabelo em mechas, chape de 6 a 9 vezes cada mecha, respeitando a espessura de cada cabelo. Deixar 20 minutos, em seguida
enxaguar e secar 100% os fios.
LIZZ LIZZO INTENSO 350g
Finalidade: alisar gradativamente sem prejudicar a estrutura dos fios e fortalecendo o córtex e as Cutículas.
Modo de Uso: lavar os cabelos 2 vezes com o shampoo gloss november rain, ele formará um Mousse ao invés de espuma, pois ele
limpa e hidrata. Após enxaguá-lo todo, Massagear os cabelos com a hidratação máxima advanced november rain, no próprio
Lavatório. Após enxaguá-lo novamente. Retirar o excesso de água com a toalha. Aplicar o coiffer lizz um dedo afastado da raiz, deixar
agir de 20 à 40 minutos e chapar em Mechas finas, borrifando em cada mecha a queratina indiana coiffer, até secar o Produto (a
queratina indiana coiffer é ativadora extra forte de aminoácidos). Usar a Linha manutenção november rain ou hidratação máxima
coiffer.
VERTICALIZAÇÃO E CAUTERIZAÇÃO CAPILAR 350g
Finalidade: Adesão no córtex, fechamento do filamento das cutículas, brilho reflexivo e maciez, reestruturação interna e externa da
fibra capilar.
Modo de Uso: Lavar os cabelos com o Shampoo Alcalino Coiffer 3 vezes, deixando um tempo de pausa de 15 minutos na terceira vez
e enxaguá-lo todo. Retire o excesso de água dos cabelos com uma toalha, divida-os mecha a mecha e aplique a Verticalização e
Cauterização Capilar Coiffer, com os cabelos ainda molhados, certificando que o produto envolveu todos os fios. Observação: Aplicar
o produto um dedo afastado da raiz. Deixar o produto agir de 20 a 50 minutos dependendo do tipo de cabelo. Sem escovar os
cabelos, seque-os com secador. Depois divida-os novamente e passe a prancha mecha a mecha (mechas finas). Lave os cabelos com
a Máscara Coiffer. Lavar deixando agir 5 minutos, após retirar todo o produto dos fios e finalize como desejado, secando 100% os
fios.
BLOTOXI PERFORMANCE SUPREMA 350g
Finalidade: disciplinante de cabelos rebeldes e ressecados. Matizante de cabelo loiro dourado para loiro platinado ou loiro gelo.
Modo de Uso: lavar os cabelos com o shampoo blonde fairy coiffer, enxaguá-lo todo. Secar totalmente os fuos, aplicar um dedo
agastado da raiz o blotoxi performance suprema coiffer, deixar agir de 40 minutos a 1 hora, observando até chegar no tom desejado,
após enxaguá-lo 20%, secar os fios 80% no jato frio e chapar mecha a mecha, finalizando com o spray da linha coiffer. Obs: em
cabelos escuros, deixar agir 1:30h, dar uma ligeira enxaguada. Secar os fios com jato frio, após, chapar mecha a mecha, finalizando
com o spray da linha coiffer. Atenção: não usar em cabelos platinados, pois pode alterar a cor para nuance violeta.
NUTRI BLINDAGEM CICATRIZANTE 100% 350g
Finalidade: formulação que permite a ruptura das ligações de pontes de hidrogênio e ligações salinas na Fibra capilar, interagindo
com a cisteína presente na parte externa dos fios, causando a inter Conversão nas ligações dessas moléculas e com a combinação do
calor da chapa com a Ruptura dessas ligações hidrogeniônica e salinas e a inter conversão das ligações cisteínicas , Torna possível o
alisamento.
Modo de Uso:
1- lavar os cabelos duas vezes com o shampoo nutri. Blindagem, enxaguar.
2- passar em Toda extensão dos fios a blindagem cicatrizante, massagear deixar agir 5 minutos ou o Tempo que desejar, enxágue.
3- retirar o excesso de água com a toalha, após secar os Fios 80%.
4- aplicar um dedo afastado da raiz o nutri. Blindagem 100%, deixar agir de 1 à 2 horas.
Opções: chapar os cabelos com 100% do produto ou dar uma ligeira Enxaguada nos fios, secar e após chapar. Em caso de cabelos
loiros frisados ou pouco Ondulado e finos, enxaguar o produto, secar os fios e chapar (tal procedimento para Evitar desbotamento).
5- após enxaguar os fios usando a blindagem cicatrizante, Massageando e deixá-la agir o tempo que desejar, após enxágue e secar os
fios 100%.

Tonalizante Castanho Iluminado

Finalidade
Intensificar a cor e aumentar a espessura dos fios.
Modo de Uso
Após lavar os cabelos, secar, aplicar em toda extensão dos fios, massageando
para uniformizar a cor, deixar agir 1 hora, após enxaguar.

Tonalizante Café Castanho Escuro

Finalidade
Intensificar a cor e aumentar a espessura dos fios.
Modo de Uso
Após lavar os cabelos, secar, aplicar em toda extensão dos fios, massageando
para uniformizar a cor, deixar agir 1 hora, após enxaguar.

