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Kit 140 mL300mL 300mL1Kg1L1L





NANOTECHNOLOGY
BENEFICIOSPRINCIPAIS

ATIVOS DA LINHAPRINCIPAIS

Com nano ingredientes, água de coco e água micelar, a linha Nanotechnology promove um
realinhamento total da fibra, proporcionando um alisamento longo e sem frizz, e reconstrói a

fibra de dentro para fora trazendo saúde ao couro cabeludo.
 

PROMOVA UM REALINHAMENTO TOTAL DA FIBRA

ALISAMENTO DURADOURO E SEM FRIZZ

BRILHANTE E RESISTENTE

AJUDA NA SAÚDE DO COURO CABELUDO

FORTALECIMENTO E RECONSTRUÇÃO DO CABELO

TRATAMENTO MULTINÍVEL

 

TECNOLOGIA DE MATRIZ 3D PROBIÓTICO

COM NANO-INGREDIENTES

ENCAPSULADOS

ÁGUA MICELAR

ÁGUA DE CÔCO

300g300mL1Kg1L1L



TRATAMENTO

TRATAMENTO

PROFESSIONAL

MANUTENÇÃO

NANOTECHNOLOGY  PROFESSIONAL
MICELLAR SHAMPOO

NANOTECHNOLOGY  PROFESSIONAL
REDUTOR DE VOLUME

NANOTECHNOLOGY  PROFESSIONAL
MÁSCARA RECOVERY POWER 

NANOTECHNOLOGY  HOME CARE MICELLAR
SHAMPOO

NANOTECHNOLOGY  HOME CARE RECOVERY POWER
MASCARILLA

O Shampoo Micelar tem em sua formulação água de coco,
água micelar e probiótico. Que auxiliam na eliminação de

impurezas e atuam contra agentes poluentes.
Proporcionando uma purificação completa dos fios e
equilíbrio hídrico. O resultado é um cabelo saudável e

brilhante.

Modo de usar: Massageie suavemente no cabelo
molhado. Enxágüe e repita conforme necessário.

 

O Redutor de Volume foi desenvolvido para proporcionar a selagem
das cutículas dos fios e promover uma maciez perfeita e duradoura.

Os componentes de sua fórmula, que não contém formaldeído,
auxiliam na reposição de aminoácidos e na retexturização imediata.
Produzindo cabelos sem frizz, mais resistentes e com alisamento de

80 a 100%.

Modo de Usar: Com os cabelos limpos e com luvas, aplique o Redutor de
Volume nos cabelos secos. Aplique em pequenas partes do cabelo de
cada vez para garantir a absorção em todo o comprimento do cabelo.
Espere 40 minutos. Escove o cabelo com um secador de cabelo. Em

seguida, usando a prancha aquecida a 200 ° C; alise todo o seu cabelo 5
vezes para espalhar uniformemente os ingredientes ativados pelo calor.

Espere um pouco antes de enxaguar o cabelo, removendo completamente
este produto.

 

A máscara Recovery Power foi desenvolvida para proporcionar
hidratação e nutrição intensas aos cabelos. A liberação contínua

dos princípios ativos do tratamento auxilia na reconstrução
completa dos fios. O resultado são cabelos hidratados, com

volume e frizz reduzidos, e com muito brilho.

Modo de usar: Aplique a máscara de recuperação nos
cabelos. Aplique em pequenas partes do cabelo de cada
vez, antes de deixar o produto agir por 10 a 15 minutos.

Enxágue os cabelos, retirando completamente este
produto. Termine modelando seu cabelo ao seu gosto.

Con los mismos ingredientes, en menor concentración, el Champú Micelar Home Care ayuda a
mantener los efectos creados en el salón.

Modo de usar: masajear suavemente sobre el cabello
mojado. Enjuague y repita según sea necesario.

Con los mismos ingredientes, en menor concentración, el Champú Micelar Home Care
ayuda a mantener los efectos creados en el salón.

Modo de usar: Después de lavarse el cabello, aplique Recovery Mask a los mechones.
Aplicar en pequeñas partes de su cabello a la vez, antes de dejar actuar este producto

durante 03 a 05 minutos. Enjuague su cabello, eliminando completamente este
producto. Termina peinando tu cabello a tu gusto.



Kit 100 mL 250g250mL1Kg1L1L









500g300ml300ml300ml1L200ml300g





200mL1L500mL
200mL1L1L





Matizante capilar
A linha Maxtizante foi desenvolvida para cabelos loiros, grisalhos e descoloridos, com foco

na neutralização, proteção e reconstrução da cor aliada a um tratamento contínuo que
garante brilho e hidratação. A linha conta  com a tecnologia Maxiassept para trazer

diferenciais como ativos sustentáveis   e com ação antibacteriana para todos os produtos.
HIDRATAÇÃO INTENSA

BRILHO EXTRA

PROTEÇÃO DE COR E RECONSTRUÇÃO

NEUTRALIZA TONS DE AMARELO E COBRE

FÓRMULA COM INGREDIENTES ATIVOS VEGETAIS

LIVRE DE SULFATO E PARABENO

 

PRO RICE

MANTEIGA DE COC

 ÓLEO DE  MELALEUCA

JAROCOL VIOLET

MANTEIGA DE KARITÉ

300mL1L300mL1L

BENEFICIOSPRINCIPAIS

ATIVOS DA LINHAPRINCIPAIS



TRATAMIENTO PROFESIONAL E MANUTENÇÃO

SHAMPOO MICELLAR MATIZANTE MANTEIGA MATIZANTE 

 

Formulado para neutralizar o tom dourado ou laranja que se forma com o tempo nos cabelos
claros, loiros, com mechas e grisalhos. Sua ação destaca um tom luminoso com harmonização

cromática. Seu desempenho é potencializado pela adição de um complexo de aminoácidos que
interage com a fórmula, protegendo os cabelos coloridos.

 

Linha profissional: Ideal para uso profissional em salões de beleza.
 

Linha Home Care: Ideal para uso familiar e tratamento contínuo em casa.

Modo de Usar: Aplicar o Shampoo Matizante Micelar nos cabelos limpos e úmidos,
massageando suavemente e espalhando uniformemente da raiz às pontas dos
cabelos. Deixe este produto agir por 3 minutos, antes de enxaguar os cabelos.

 

Formulado para neutralizar e corrigir o tom dos cabelos laranja e loiro amarelado. A combinação do
agente ativador, manteiga e proteína, promove múltiplos benefícios como intensificação do tom louro,

neutralização intensa, correção de cor, reestruturação e proteção dos cabelos. O resultado é um tom
louro perfeito e duradouro e brilho intenso.

 

Linha profissional: Ideal para uso profissional em salões de beleza.
 

Linha Home Care: Ideal para uso familiar e tratamento contínuo em casa.
 

Modo de Usar: Lave os cabelos com shampoo, e aplique a Manteiga Matizabnte sobre os cabelos
úmidos, cobrindo completamente os cabelos e espalhando-os uniformemente com o auxílio de um

pente. Para cabelos loiros platinados, deixe a Manteiga agir por 5 minutos.
 

Para cabelos loiros claros e loiros dourados, deixe este produto agir entre 5 e 10 minutos (dependendo
do efeito desejado). Pode ser usado após o clareamento, mechas, tonificação ou coloração dos cabelos.

 

Não exceda o limite de tempo máximo recomendado. Enxágue os cabelos, retirando completamente este
produto, antes de hidratar. Aplique o produto de acordo com a necessidade do cabelo.



1L1L1L300mL300mL300mL300mL300g





PRINCIPALES

A linha Mega Protein atua como um suplemento biocapilar, capaz de aumentar a força e
resistência, além de promover um aumento significativo de outros recursos vitais para a

saúde e beleza dos cabelos como: elasticidade, brilho, hidratação, proteção e alisamento
da textura.

 

BIOAFINIDADE COM A FIBRA CAPILAR

TRATAMENTO RAIZ A PONTA

REGENERADOR CAPILAR

AÇÃO ANTI-QUEBRA

TECNOLOGIA PRO-FILLER

SUPLEMENTO BIOCAPILAR

PROTEÇÃO TOTAL, RESISTÊNCIA E FORÇA

 

BIOTINA VEGETAL

PRÓBIOTICOS

BIO AMINOÁCIDOS

REPARAGE ™

mega protein

500mL500mL1,5L1,5L500g1,1 Kg

BENEFICIOSPRINCIPAIS

ATIVOS DA LINHAPRINCIPAIS



PROFESIONAL E MANUTENÇÃOTRATAMENTO

MEGA PROTEIN SHAMPOO MEGA PROTEIN CONDICIONADOR  MEGA PROTEIN HIDRATAÇÃO DE ALTO
IMPACTO

Fórmula desenvolvida exclusivamente com base vegetal para
atuar na estrutura do cabelo e criar uma rede de bioafinidade

entre os componentes da fórmula e o fio. Promove uma
limpeza suave evitando o ressecamento da fibra sem deixar

resíduos acumulativos, preparando os fios para receber a
tecnologia pro-filler e proteína de trigo.

 

Linha profissional: Ideal para uso profissional em salões de
beleza.

 

Linha Home Care: Ideal para uso familiar e tratamento
contínuo em casa.

Modo de usar: Aplicar o shampoo nos cabelos úmidos,
massageando suavemente. Enxágue e, se necessário,

repita a operação.

O Condicionador Mega Protein tem em sua formulação
bioaminoácidos que regeneram a fibra capilar, eliminam o efeito

ressecado e promovem uma ação protetora efetiva. A sinergia dos
princípios ativos elimina o aspecto ressecado dos cabelos, deixando-

os macios e fáceis de pentear. Cabelo mais forte a cada uso.
 

Linha profissional: Ideal para uso profissional em salões de beleza.
 

Linha Home Care: Ideal para uso familiar e tratamento contínuo em
casa.

 

Modo de Usar: Após retirar o shampoo, distribua o condicionador por
toda a região dos cabelos e massageie mecha a mecha por 3 a 5

minutos. Enxágüe os cabelos, retirando o produto completamente.
 

A Hidratação de Alto Impacto Mega Protein foi desenvolvida a partir
dos conceitos de adesão molecular que forma uma matriz amino
estrutural para aumentar o diâmetro dos cabelos envelhecidos e

reparar os fios da cascata de danos do primeiro uso.
 

Linha profissional: Ideal para uso profissional em salões de beleza.
 

Linha Home Care: Ideal para uso familiar e tratamento contínuo em
casa.

Modo de Usar: Para hidratação intensa, após a lavagem dos
cabelos, aplique a hidratação profunda em toda a região dos
cabelos, massageando suavemente. Aplicar mecha a mecha,

deixando agir de 10 a 15 minutos. Enxágue os cabelos retirando
todo o produto. Termine modelando seu cabelo ao seu gosto.

 



200mL200mL300mL300mL200mL





MAIS PODEROSO E CONCENTRADO

100% VEGANO

SHAMPOO LOW POO

RESULTADO IMEDIATO

RECARGA DE QUERATINA E COLÁGENO

MINIMIZE O DANO TÉRMICO

RECONSTRUÇÃO CAPILAR

FORÇA E BRILHO

HIGIENE INTELIGENTE

 

BIOTINA PROBIÓTICA VEGETAL

BIO AMINOÁCIDOS

REPARAGE ™

 

PRINCIPALES

folhas vegano
Toda a linha possui avançada tecnologia derivada de seus princípios ativos microbotânicos que

reconstroem os fios capilares, proporcionando-lhes uma estrutura mais saudável, maciez,
elasticidade, força e vitalidade, atuando em todos os níveis dos fios. Restaura o cabelo a um estado

mais jovem, reparando pontas duplas e danos na cutícula, proporcionando proteção térmica e
melhor condicionamento.

1L300mL1L

BENEFICIOSPRINCIPAIS

ATIVOS DA LINHAPRINCIPAIS



TRATAMENTO PROFESSIONAL

FOLHAS PRÓ-QUERATINA SHAMPOO FOLHAS PRÓ-QUERATINA
HIDRATAÇÃO RECONSTRUTURA

FOLHAS PRÓ-QUERATINA FLUIDO

Com propriedades calmantes, proporciona uma limpeza
inteligente e equilibrada, ao mesmo tempo que substitui os

nutrientes vitais.

Modo de usar: Aplicar o Shampoo Pró-Queratina nos
cabelos molhados, massageando suavemente em

movimentos circulares para distribuí-lo uniformemente
pelo couro cabeludo. Enxágüe e repita, se necessário.

 

Atua nas estruturas dos fios, proporcionando aos cabelos danificados
maior hidratação natural, vitalidade, maciez, fluidez e elasticidade.

 

Modo de usar: Assim que os cabelos estiverem limpos, espalhe o
Hidratação Reconstrutora  Folhas Pró-Queratina sobre os cabelos

úmidos, cobrindo-os completamente e massageando suavemente
para melhorar a absorção dos fios.

Os ingredientes tecnologicamente avançados do Fluido Pró-
Queratina ajudam a fortalecer as estruturas dos fios, reparando os

danos e deixando-os mais hidratados, conferindo-lhes um aspecto
sedoso, brilhante e eliminando o frizz mesmo nos cabelos mais

rebeldes.

Modo de usar: Seque os cabelos com uma toalha e borrife
o Fluído Pró-Queratina em todo o comprimento dos

cabelos.











180mL180mL180mL





perfumes capilares
Os Perfumes Capilares Maxiline promovem um brilho intenso, o fechamento da cutícula e a

redução das pontas duplas através da ação condicionadora e reparadora existente no silicone.
 

Modo de Usar: Espalhe na palma da mão pequenas quantidades e aplique nos cabelos secos e
penteados.

 
BRILHO INTENSO

FECHAMENTO DAS CUTÍCULAS

REDUÇÃO DE PONTAS DUPLAS

COM FINAS FRAGRÂNCIAS

PROTETOR SOLAR

SILICONES ESPECIAIS

30mL30mL30mL

BENEFICIOSPRINCIPAIS

ATIVOS DA LINHAPRINCIPAIS







500 g1,1 Kg



500 g1,1 Kg
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