
PROFESSIONAL CARE

HAIR TREATMENT

BEAUTY CARE



Atuando no mercado de cosméticos 
desde 2002, os produtos Oxion Cosméticos 
são produzidos em Minas Gerais, na cidade 
de Contagem, a 5 km de Belo Horizonte. 

A companhia é formamos por uma 
equipe multidisciplinar que se dedica 
ao desenvolvimento de produtos de alta 
qualidade e de excelente posicionamento 
de mercado, facilitando nossa comunicação 
e tornando nossos produtos mais desejados 
pelos consumidores.

Seguindo os mais rígidos padrões de 
qualidade e produção da ANVISA, nossos 
produtos são desenvolvidos com o que 
existe de melhor na tecnologia mundial 
proporcionando excelentes resultados 
para nossos clientes. Toda esta estrutura e 
cuidado nos posiciona entre as melhores 

indústrias do segmento de cosméticos do 
Brasil, estando presente em mais de dez mil 
estabelecimentos no país.

A Oxion Cosméticos valoriza a beleza 
e o bem estar das pessoas. Por isso, a 
qualidade de seus produtos e sua ótima 
relação custo/benefício são tratadas como 
prioridades em nosso negócio. Nossos 
produtos são vendidos EXCLUSIVAMENTE PARA 
DISTRIBUIDORES e oferecem as melhores 
margens do mercado, além de ter seu foco 
na atuação do Cabeleireiro (Linhas com, no 
máximo, 3 produtos) gerando um tratamento 
impecável, em pouco tempo e em poucos 
passos. 

Venha fazer parte da Oxion Cosméticos e 
inicie um excelente negócio para a sua vida!

Professional Care
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SHAMPOO REVITALIzANTE

Enriquecido com Argan Oil e nutrientes, limpa 
os fios e elimina os resíduos de produtos 
de tratamento que, com o passar do tempo, 
conferem peso aos cabelos. Devolve leveza 
e suavidade, tornando os cabelos mais 
brilhantes, leves e soltos, não permitindo que 
a fibra capilar se rompa com a limpeza. Sem 
adição de sal. 1000mL e 5000mL

BáLSAMO REVITALIzANTE

Elaborado com lanolina, d’pantenol, queratina 
hidrolisada, colágeno, óleo de tutano e 
manteiga de karitê - que promovem uma 
maior hidratação interna e externa dos fios - 
condiciona, desembaraça e reequilibra o pH, 
selando as cutículas, intensificando o brilho, 
deixando os cabelos macios e extremamente 
agradáveis ao toque. 2000g

CONDICIONADOR REVITALIzANTE

Elaborado com Lanolina, D´Pantenol, Manteiga 
de Karitê e Óleo de Tutano promovem 
condicionamento e hidratação aos fios. 
Reequilibra o pH, sela as cutículas e intensifica 
o brilho deixando os cabelos macios e 
agradáveis ao toque. 1000mL e 5000mL

Linha revitalizante para limpeza e hidratação leve dos fios. 
Para todos os tipos de cabelo.

Shampoo e Condicionador 
1000mL 

Revitalize Line
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Shampoo e Condicionador 5000mL
Bálsamo 2000mL 

MODO DE USAR

Aplique o SHAMPOO REVITALIzANTE nos cabelos úmidos e massageie até obter espuma. Além de 
higienizar, seus ricos nutrientes tratarão os fios. Enxágue bem e repita a aplicação se necessário.

Após lavar os cabelos com o SHAMPOO REVITALIzANTE, aplique o BáLSAMO REVITALIzANTE para 
hidratar os fios e massageie por toda sua extensão, deixando agir de 5 a 10 minutos. Em seguida, 
enxágue, retirando todo o excesso.

Caso não seja necessário fazer uma hidratação interna e externa, utilize, após o SHAMPOO 
REVITALIzANTE, o CONDICIONADOR REVITALIzANTE, aplicando nos cabelos úmidos, deixando agir 
de 5 a 10 minutos ainda no lavatório. Enxágue bem. Para um melhor resultado aplique o Hiper 
Brushing da linha Dominium, finalize o processo com o uso de escova e prancha.

Shampoo  +  Condicionador  =  Leve Hidratação

Shampoo  +  Bálsamo  +  Condicionador  =  Alta Hidratação



Hydrahair Line

SHAMPOO HYDRA HAIR

Reequilibra o pH. Possui ação desembaraçante, 
emoliente e hidratante. Elaborado com extrato 
de hamamélis, manteiga de manga, d’pantenol, 
goma guar (sintetizada da mandioca). Hidrata 
profundamente proporcionando brilho, toque 
sedoso e maleabilidade aos fios. Sem adição 
de sal. 1000mL

MáSCARA HYDRA HAIR

Elaborado com queratina hidrolisada, óleo 
de amêndoas, óleo de mamona, extrato 
de mandioca (que promovem uma super 
hidratação interna e externa aos cabelos) 
condiciona e desembaraça os fios. 500g

CONDICIONADOR HYDRA HAIR

Elaborado com lanolina, d’pantenol, queratina 
hidrolisada, colágeno, óleo de tutano, extrato 
de mandioca e manteiga de karitê. Promove 
uma super hidratação interna e externa 
aos fios, condicionando, desembaraçando 
e reequilibrando o pH. Sela as cutículas, 
intensifica o brilho deixando os cabelos mais 
macios e extremamente agradáveis ao toque. 
1000mL

Linha de hidratação profissional interna e externa dos fios.
Para todos os tipos de cabelo.

Aplique o SHAMPOO HYDRA HAIR nos cabelos 
úmidos e massageie. Em seguida, enxágue. 
Se necessário, repita a operação.

Após usar o SHAMPOO HYDRA HAIR, aplique 
a MáSCARA HYDRA HAIR em toda a extensão 
dos fios (Não aplicar no couro cabeludo). 
Massageie bem e deixe agir de 5 a 15 
minutos. Se preferir, faça o enluvamento dos 
fios. Enxágue abundantemente.

Aplique o CONDICIONADOR HYDRA HAIR, após 
o uso da MáSCARA HYDRA HAIR, em todo o 
cabelo para um perfeito condicionamento e 
equilíbrio do pH. Deixe agir por até 5 minutos 
e, em seguida, enxágue.

DICA: Para uma melhor finalização, utilize 
o acelerador de escova HIPER BRUSHING, 
seguindo as instruções conforme o 
resultado desejado. 

Shampoo  +  Máscara  +  Condicionador  =  Hidratação Profissional

Manteiga de 
Manga
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Reconstruction Line
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Linha de hidratação profunda dos fios.
Para cabelos porosos, danificados, pré e pós química.

MASK 3D TRIPLA AÇÃO

Promove hidratação intensiva, revitaliza, 
nutre e hidrata os cabelos, selando as 
cutículas, devolvendo brilho e maleabilidade. 
Elaborado com óleo de mamona, óleo de 
tutano, creatina, queratina, óleo de amêndoa, 
d’pantenol, semi di lino, vitamina E, lanolina, 
luna matrix, bio restore, active shine amazon 
(manteigas de babaçu e murumurú) e 
colágeno que promovem uma reconstrução 
interna e externa do fio, trabalhando de 
forma inteligente agindo de dentro para fora, 
proporcionando maior brilho, toque sedoso 
e flexibilidade aos fios. 500g

Shampoo  +  Super Reconstrutor  +  Mask 3D  =  Hidratação Profunda

Argan

Reconstruction Line
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Aplique o SHAMPOO RECONSTRUTOR em 
toda a extensão dos fios. Massageie bem 
e deixe agir por 5 minutos para um perfeito 
aproveitamento dos nutrientes presentes no 
produto. Enxágue bem e repita a aplicação.

Após o uso do SHAMPOO RECONSTRUTOR, 
aplique uma quantidade suficiente da MASK 
3D TRIPLA AÇÃO para envolver todos os fios e 
obter uma perfeita absorção. Penteie e alinhe 
os fios deixando agir por 10 minutos. Enxágue.

Para sobter um resultado de tratamento de 
reconstrução dos fios com excelência, após o 
uso da MASK 3D TRIPLA AÇÃO, aplique o SUPER 
RECONSTRUTOR em todo comprimento e nas 
pontas. Aplique uma quantidade maior de 
massa onde houver mais necessidade de 
tratamento. Deixe agir por até 10 minutos e 
enxágue bem. 

DICA: Faça uso do ativador de escova HIPER 
BRUSHING para um perfeito acabamento e 
finalize o processo com uso de escova e 
prancha.

MODO DE USARSHAMPOO RECONSTRUTOR

Reequilibra o pH. Possui ação desembaraçante, 
emoliente e hidratante. Elaborado com mentol 
(ação refrescante), proteína hidrolisada da 
queratina (ação reconstrutora da fibra capilar), 
d‘pantenol, vitamina E, manteiga de manga e 
óleo de Argan (alto poder de hidratação e brilho) 
promovem um toque sedoso e maleabilidade 
aos fios. Indicado para todos os tipos de cabelo. 
Sem adição de sal. 1000mL

SUPER RECONSTRUTOR

Reequilibrante do pH e reparador da fibra 
capilar danificada por processos químicos. 
Restaurador que fortalece a queratina do cabelo, 
promovendo brilho e hidratação aos fios. Reduz 
a porosidade, devolvendo a elasticidade aos 
cabelos. Elaborado com óleo de Argan, proteína 
hidrolisada de queratina wool, proteína do 
leite cationizada, óleo de mamona, vitamina E, 
óleo de tutano, manteiga de manga, manteiga 
de karitê, complexo bio restore, active shane 
amazon e colágeno,  que aderem aos cabelos, 
oferecendo muito mais brilho e resistência aos 
fios. 500mL
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SHAMPOO SEALING

Reequilibra o pH. Possui ação desembaraçante, 
emoliente e hidratante. Elaborado com 
manteiga de manga, nano argan e queratina 
hidrolisada wool (que possui alto poder de 
hidratação, brilho) promovendo maleabilidade 
e toque sedoso aos fios. Por se tratar de 
nanotecnologia, penetra profundamente na 
fibra capilar reparando os danos causados 
por tratamentos químicos. Sem adição de sal. 
1000mL

KERATIN COMPLEX

Promove brilho, cristalização e maleabili-
dade aos fios. Ideal para cabelos danificados 
quimicamente e que apresentam fios 
desidratados, quebradiços, descoloridos, 
relaxados e sem brilho. Elaborado com 
nano argan, queratina wool, d’pantenol, bio 
restore (complexo de minerais) e vitamina 
B5 (que promove a reconstrução interna 
da fibra capilar) devolvem as vitaminas, os 
sais minerais e as proteínas perdidas em 
processos químicos ou fatores climáticos. 
500mL

Linha para cauterização, plástica capilar, queratinização e reposição da 
massa capilar. Para cabelos quimicamente tratados e sensibilizados.

Aplique o SHAMPOO SEALING sobre os cabelos molhados e 
lave ligeiramente na primeira aplicação a fim de remover 
os resíduos que se opõem à formação de espuma, 
deixando agir por 5 minutos. Enxágue bem. Repita a 
operação para uma correta abertura das cutículas a fim 
de promover uma melhor absorção do tratamento.

Após o tratamento inicial com o SHAMPOO SEALING, borrife 
o KERATIN COMPLEX em toda a extensão dos cabelos e 
deixe agir por 10 minutos. 

Após a aplicação do KERATIN COMPLEX - respeitado o 
tempo de ação, sem enxaguá-lo - aplique o BIO IMPACT, 
mecha a mecha, em toda a extensão dos fios. Alinhe 
as fibras com um pente fino e deixe agir por mais 10 
minutos. Em seguida, enxágue bem. Retire o excesso de 
água com a toalha. 

DICA: Utilize o fixador de escova HIPER BRUSHING e 
finalize o processo com o uso de escova e prancha. 
Recomenda-se pranchar as mechas de 2 a 5 vezes, de 
acordo com a resistência dos fios, com temperatura 
entre 150°C e 180°C, para um perfeito selamento das 
cutículas.

BIO IMPACT

Elaborado com nano argan, queratina wool, manteiga de karitê, manteiga de manga, óleo de mamona 
e vitamina E (que promove a selagem interna e externa da fibra capilar) devolvem aos cabelos as 
vitaminas, os sais minerais e as proteínas perdidas em processos químicos ou fatores climáticos, 
promovendo brilho, cristalização, acidificação e plástica capilar. 500mL

Shampoo  +  Keratin Complex  +  Bio Impact  =  Plástica Capilar

Sealing Line
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LI

N
H

A 
 P

RO
FI

SS
IO

N
AL

SHAMPOO DILATADOR

Limpa, retira a oleosidade e abre as escamas 
dos fios, devido ao seu pH levemente 
alcalino/básico. Sem adição de sal. 1000mL

GLOSS REDUTOR DE VOLUME

Com sua fórmula equilibrada foi desenvolvido 
para desembaraçar e condicionar os fios. 
Enriquecido com arginina, phytoscreen e 
luna matrix, confere maciez, brilho e nutrição 
aos cabelos. Reduz o volume, promove o 
alinhamento temporário dos fios e hidrata 
profundamente. 1000mL

Shampoo  +  Gloss Redutor  (ácido Oxoetanóico)  =  Escova  Progressiva

Linha Escova Progressiva, sem formol, a base de ácido oxoetanóico.
Para cabelos ondulados, anelados, afros e crespos.

Aplique o SHAMPOO DILATADOR com pH levemente alcalino, em toda a extensão dos fios e enxágue.  Repita 
o processo, massageando bem e deixe agir por 10 minutos. Enxágue bem.

Retire o excesso de água com a toalha após ter feito a aplicação do SHAMPOO DILATADOR. Com um pente 
largo penteie os cabelos. Agite bem a embalagem do GLOSS REDUTOR DE VOLUME e coloque 50 ml do 
produto em uma cubeta não metálica. Com um pincel, aplique mecha a mecha em toda a extensão dos 
fios e deixe agir de acordo com o tipo de cabelo. (Cabelos crespos: deixe agir por até 50 minutos. Cabelos 
ondulados: deixe agir entre 20 e 40 minutos). Enxágue bem.

Aplique o ativador de escova HIPER BRUSHING. Para um efeito mais próximo do liso, escove bem os cabelos 
e use a prancha passando 10 a 15 vezes em mechas finas, com temperatura entre 180°C e 210°C graus.

MODO DE USAR
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Radiant Blond Line

MODO DE USAR

Linha para descoloração capilar. 
Para todos os tipos de cabelos.

OX 10, 20, 30 OU 40
Graças a sua perfeita estabilidade, garante sempre a quantidade de átomos de oxigênio necessários 
para oxidação e ou clareamento. 900mL

PÓ DESCOLORANTE - AMETISTA OU SAFIRA
Com formulação extremamente eficiente, garante um clareamento, rápido, uniforme e contínuo. Pode ser 
usado em todas as técnicas de mechas, reflexos, ballayages, decapagens e clareamento dos cabelos. São 
de ação rápida, Dust Free (baixa formação de pó), abrindo até 7 tons. O azul (SAFIRA) confere tonalidades de  
loiros mais tradicionais, enquanto o violeta (AMETISTA) tons mais acinzentados (Platinado). 500g

OX: Deve ser utilizado na preparação de colorações e descolorações dos cabelos na quantidade indicada 
no modo de preparo do produto a ser utilizado. Precauções e prova de toque, vide embalagem.

Pó DESCOLORANTE: Em um recipiente não metálico adicione pouco a pouco a água oxigenada em 
quantidade suficiente até obter um creme uniforme, ideal para a aplicação do produto. Aplique sobre os 
cabelos não lavados e secos com um pincel, de forma cuidadosa, mecha por mecha, de acordo com a 
técnica escolhida. Tempo de pausa, precauçoes e prova de toque,WWW vide embalagem.



Silver & Blond Line Silver & Blond Line
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SHAMPOO MATIzANTE

Desenvolvido especialmente para corrigir 
as tonalidades dos cabelos que podem 
ficar amarelados por diversos motivos, 
como: oxidação natural, poluição, processos 
químicos, sol, água do mar e piscina. 1000mL

MáSCARA MATIzADORA

Com fórmula rica em proteínas e anti-
oxidantes previne o envelhecimento da 
fibra capilar, corrigindo a porosidade e 
fortelecendo os fios loiros, em particular os 
fios que sofreram fortes processos quími-
cos. Por fim, o óleo de macadâmia promove 
uma hidratação profunda, deixando os ca-
belos macios e sedosos. 1000mL

Com o uso da LINHA SILVER & BLOND seus 
cabelos obterão uma melhora espetacular 
no sensorial de toque, além de uma cor 
limpa e um brilho puro e natural.

Estas cores indesejáveis são gradualmente 
atenuadas, permitindo obter cores mais 
puras e suaves, com grande uniformidade 
e alto brilho, das raízes às pontas. 

Linha de matização especialmente desenvolvida para corrigir as 
tonalidades amareladas dos cabelos claros, loiros, mechados ou grisalhos.

Com os cabelos umedecidos, aplique o 
SHAMPOO SILVER & BLOND. Enxágue e repita a 
operação com a quantidade suficiente para 
envolver todos os fios. 

Aplique a MáSCARA SILVER & BLOND sobre os 
cabelos limpos e ainda úmidos, espalhando 
uniformemente. 

O tempo de pausa dependerá do grau da 
intensidade do desamarelamento desejado, 
devendo ficar entre 5 e 20 minutos. Enxágue 
bem. Aplique o leave in de sua preferência e 
modele como de costume.

Shampoo  +  Máscara   =   Cabelos com tonalidade natural e alto brilho
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Macadâmia



Home Care

A Linha Home Care Oxion Cosméticos é derivada de nossas Linhas Profissionais, 
garantindo a manutenção dos resultados obtidos no Salão de Beleza, além de 
conferir vitalidade, brilho e movimento aos cabelos tratados em casa.

Nossa Linha é formada por três etapas: Shampoo, Máscara e Condicionador, tratando 
os cabelos de forma integral, da regulagem do pH ao selagem das cutículas. 

Indique nossa Linha Home Care para seus clientes! 

São três tipos de tratamento: 

. Revive Color: 
Linha para manutenção, revitalização e proteção dos fios. Para cabelos coloridos.

. Dry Hair: 
Linha para manutenção e reparação. Para cabelos quimicamente tartados e 
oleosos.

. Deep Hydration: 
Linha para manutenção, hidratação e reposição de nutrientes. Para todos os tipos 
de cabelos



Revive Color
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SHAMPOO REVIVE COLOR 

Prolonga o brilho e a tonalidade da cor, 
protegendo contra o desbotamento 
causado pelo sol e pelos agentes 
ambientais. Elaborado com fórmulas 
exclusivas da OXION COSMÉTICOS, arginina, 
queratina wool e vitamina B5, formam 
um filme hidratante e protetor da cor. 
Potencializa o brilho, promove um toque 
sedoso, equilibra o ph e confere uma 
sensação aveludada aos cabelos. Ideal 
para todos os tipos de cabelos - em 
especial para os cabelos coloridos e 
sensibilizados quimicamente. Sem adição 
de sal. 300mL

MáSCARA REVIVE COLOR 

Promove um tratamento TOP. Em 10 
minutos revitaliza, condiciona e nutre. 
Elaborado com ativos de última geração: 
queratina wool, arginina, blend de silicones 
e vitamina B5 (ricos em sais minerais e 
aminoácidos) tem o poder de reparar e 
aumentar a resistência dos fios com sua 
ação antirradicais livres, proporcionando 
aos cabelos total maciez e maleabilidade. 
250g

Linha para manutenção, revitalização e proteção dos fios. 
Para cabelos coloridos.

Aplique o SHAMPOO REVIVE COLOR nos 
cabelos úmidos, massageie até obter 
espuma, rica em proteína e protetora da 
cor. Enxágue bem e repita a operação se 
necessário.

Aplique a MáSCARA REVIVE COLOR em toda a 
extensão dos fios. Massageie bem e deixe 
agir por 5 minutos. Enxágue bem.

Aplique o CONDICONADOR REVIVE COLOR em 
toda a extensão dos fios, massageando 
mecha a mecha. Em seguida, enxágue 
bem.

DICA: Use um finalizador conforme sua 
necessidade. Consulte seu cabeleireiro.

CONDICIONADOR REVIVE COLOR

Prolonga o brilho e a tonalidade da cor, 
protegendo contra o desbotamento 
causado pelo efeito do sol e dos agentes 
ambientais. Elaborado com fórmulas 
exclusivas da OXION COSMÉTICOS, arginina, 
queratina wool e vitamina B5, formam 
um filme hidratante e protetor da cor. 
Potencializa o brilho, promove maciez, 
equilibra o ph e confere um toque 
aveludado aos cabelos. 300mL

Shampoo  +  Máscara  +  Condicionador  =  Mais Vitalidade

Revive Color
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Dry Hair
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SHAMPOO DRY HAIR

Possui ação desembaraçante, emoliente e 
hidratante. Elaborado com proteína hidrolisada 
de queratina, manteiga de manga, óleo de 
argan e vitamina B-5, possuem ação reparadora 
da fibra capilar, proporcionando mais brilho e 
maleabilidade aos cabelos. Reequilibra o pH. 
Sem adição de sal. 300mL

MáSCARA DRY HAIR

Desenvolvida para repor todas as carências dos 
cabelos ressecados por químicas agressivas 
como: relaxamentos e progressivas. Elaborada 
com manteiga de murumurú, babaçu, óleo de 
amêndoa, vitamina B-5, colágeno, aminoácidos, 
lanolina e queratina, proporcionam uma maior 
manutenção do liso, deixando os cabelos 
sedosos, macios e agradáveis ao toque. 250g

CONDICIONADOR DRY HAIR

Promove a reposição de todas as carências 
dos cabelos ressecados por químicas agressivas 
como: relaxamentos e progressivas. Enriquecido 
com óleo de argan, tutano, bio restore e 
manteiga de manga, proporcionam uma maior 
manutenção do liso, deixando os cabelos 
sedosos, macios e agradáveis ao toque. 300mL

Linha para manutenção e reparação.
Para cabelos quimicamente tratados e oleosos.

Aplique o SHAMPOO DRY HAIR nos cabelos 
molhados e massageie até obter espuma 
rica em vitamina B5 e nutrientes. Esta 
espuma promoverá a limpeza dos fios 
e reduzirá a oleosidade. Enxágue bem e 
repita a operação se necessário.

Aplique a MáSCARA DRY HAIR em toda a 
extensão dos cabelos. Massageie os fios 
e deixe agir por 5 minutos. Enxágue bem.

Aplique o CONDICIONADOR DRY HAIR em 
todo o cabelo. Enxágue bem.

DICA: Use um finalizador conforme sua 
necessidade. Consulte seu cabeleireiro.

Shampoo  +  Máscara  +  Condicionador  =   Mais Reparação

Manteiga de Murumurú

Dry Hair
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Deep Hydration
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SHAMPOO DEEP HYDRATION

Desenvolvido com uma fórmula exclusiva 
da OXION COSMÉTICOS. Reequilibra o pH e 
elimina a carga eletrostática, causada 
por shampoos normais. Sua formulação, 
rica em nutrientes, vitamina B-5, extrato 
de hamamélis, manteiga de manga, 
blend de silicones nobres e goma guar, 
desembaraça e nutre promovendo brilho, 
maciez e maleabilidade aos cabelos. Sem 
adição de sal. 300mL

MáSCARA DEEP HYDRATION

Elaborada para atender a todos os tipos 
de cabelos, sua formulação exclusiva 
com óleo de amêndoas, queratina wool, 
extrato de mandioca, óleo de mamona e 
blends de silicones nobres, proporcionam 
brilho, maciez e um toque aveludado aos 
cabelos. 250g

CONDICIONADOR DEEP HYDRATION

Elaborado para atender a todos os tipos de 
cabelos, sua formulação exclusiva com 
extrato de mandioca, lanolina, colágeno, 
vitamina B-5, manteiga de karitê e tutano, 
proporcionam brilho, maciez e um toque 
aveludado. 300mL

Linha para manutenção, hidratação e reposição de nutrientes.
Para todos os tipos de cabelo. Shampoo  +  Máscara  +  Condicionador  =  Mais Nutrientes

Aplique o SHAMPOO DEEP HYDRATION nos 
cabelos úmidos, em toda a extensão dos 
fios. Deixe agir por 2 minutos para atingir 
o reequilíbrio do pH e eliminar a carga 
eletrostática. Enxágue bem.

Aplique a MáSCARA DEEP HYDRATION em toda 
a extensão dos fios. Massageie bem e deixe 
agir por 5 minutos. Enxágue bem.

Aplique o CONDICIONADOR DEEP HYDRATION 
em todo o cabelo. Enxágue bem.

DICA: Use um finalizador conforme sua 
necessidade. Consulte seu cabeleireiro.

Amêndoas

Deep Hydration
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Silver & Blond Line Silver & Blond Line
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SHAMPOO MATIzANTE

O SHAMPOO SILVER & BLOND foi desenvolvido 
para higienizar e preparar os fios para 
receber a MáSCARA SILVER & BLOND, que 
neutraliza as tonalidades amareladas 
dos cabelos  claros, loiros, mechados ou 
grisalhos. 300g

MáSCARA MATIzADORA

A MáSCARA SILVER & BLOND foi desenvolvida 
para neutralizar as tonalidades amareladas 
dos cabelos  claros, loiros, mechados ou 
grisalhos, que serão corrigidos progressi-
vamente, além de tratar os fios que foram 
agredidos pelo processo de descoloração. 
Sua formulação rica em proteínas e antiox-
idantes ameniza o envelhecimento da fibra 
capilar, reduzindo a porosidade, nutrindo 
profundamente os cabelos. 300g

Com o uso da LINHA SILVER & BLOND seus 
cabelos obterão uma melhora espetacular 
no sensorial de toque, além de uma cor 
limpa e um brilho puro e natural.

Estas cores indesejáveis são gradualmente 
atenuadas, permitindo obter cores mais 
puras e suaves, com grande uniformidade 
e alto brilho, das raízes às pontas. 

Linha de manutenção especialmente desenvolvida para corrigir as 
tonalidades amareladas dos cabelos claros, loiros, mechados ou 
grisalhos.

Shampoo  +  Máscara   =   Cabelos com tonalidade natural e alto brilho

Com os cabelos umidecidos, aplique o 
SHAMPOO SILVER & BLOND em toda extensão 
dos fios. Deixe agir por 5 minutos e enxágue. 
Repita o procedimento se necessário.

Após lavar o cabelo com SHAMPOO SILVER & 
BLOND, retire o excesso de umidade com uma 
toalha. Distribua uniformemente a MáSCARA 
SILVER & BLOND enluvando, por todo o 
comprimento do cabelo. 

O tempo de pausa pode variar de acordo com 
a neutralização desejada e deve ser de 5 a 20 
minutos (Consulte seu cabeleireiro). Logo após, 
enxágue.

Macadâmia
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Treatment Line

Treatment Line

Utilize o LEAVE-IN como finalizador das 
linhas Home Care, para qualquer processo 
de finalização: a quente ou a frio, com 
cabelos secos ou molhados, no mar ou na 
piscina. 

Como ativador de cachos, aplique uma 
pequena quantidade de LEAVE-IN nos fios, 
modele os cachos com as mãos e deixe 
secar naturalmente. Não é necessário 
enxágue.

LEAVE IN

Elaborado com bio restore, creatina, óleo de mamona, semi di lino e proteína quaternizada do leite. 
Promove umidade aos fios, modelando e desembaraçando os cabelos. Confere maciez e toque 
aveludado. Proporciona uma melhora no brilho e na luminosidade dos fios, mantendo a maleabilidade, 
acalmando e reduzindo o volume. Não confere aspecto oleoso e facilita o deslizamento da escova, 
promovendo hidratação sem enxague.  Para todos os tipos de cabelo. 300mL
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Linha para hidratação interna e externa dos fios. 
Para todos os tipos de cabelo.

MODO DE USAR



Ampolas

Agite bem o produto antes do preparo. Isto garantirá a uniformidade dos ativos presentes no produto.
PREPARO: Em uma cubeta não metálica, adicione a quantidade da ampola (15 mL) a 100 mL de água. 
Misture bem até obter uma mousse cremosa e consistente. Aplique a mousse por toda extensão dos 
cabelos, mecha a mecha. Aguarde por 5 minutos e enxágue bem. Após o preparo o produto deve ser 
utilizado em até 24 horas.

HIDRO POWER MOUSSE . HIDRATAÇÃO ULTRA INSTANTâNEA

Elaborado com polímeros catiônicos, promove uma super hidratação interna e externa aos fios. 
Condiciona, desembaraça e reequilibra o pH. Sela as cutículas, intensificando o brilho, e deixando os 
cabelos mais macios e extremamente agradáveis ao toque. 15mL

VITA E MOUSSE . HIDRATAÇÃO + AÇÃO ANTIOXIDANTE

Elaborado com polímeros catiônicos, enriquecidos com vitamina E, promovem uma super hidratação 
interna e externa aos fios. Condiciona, desembaraça e reequilibra o pH. Sela as cutículas, intensificando 
o brilho e deixando os cabelos mais macios e extremamente agradáveis ao toque. 15mL

Instant Cream . Creme Instantãneo 
Para todos os tipos de cabelo.

MODO DE USAR

óleo de Argan

ARGAN OIL . KERATIN SERUM

Elaborado com óleo de argan e keratina 
wool, realça o brilho, potencializa a 
hidratação e repara as pontas duplas. 
Proporciona maciez aos cabelos. Contém 
Omega 6 e 9 (antioxidantes) que reduzem 
a porosidade e aumentam a resistência da 
fibra capilar. 60mL

Antioxidante natural
Para todos os tipos de cabelo.
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Na coloração, relaxamento e tratamentos: 
Acrescente 10 à 15 gotas à mistura, para 
potencializar  os resultados de hidratação.

Após a escova: Coloque algumas gotas na palma da 
mão e, imediatamente, aplique nos cabelos.

Nos cabelos molhados: Aplique algumas gotas 
para obter uma boa hidratação. Não enxágue. 

Devido às propriedades de hidratação do argan, 
pode ser usado no dia a dia para devolver 
a elasticidade do fio diminuindo o efeito 
quebradiço.



Dominium Line
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GOLD SHINE . DOADOR DE BRILHO

Elaborado com blend de silicones nobres, 
nano argan e partículas catiônicas de ouro, 
cria uma película protetora, conferindo 
maciez e intensificando o brilho. Realça a 
cor dos cabelos, revitalizando e hidratando 
os fios. Confere um toque acetinado e 
proporciona um brilho tridimensional. 
60mL

DIAMOND SHINE . DOADOR DE BRILHO

Elaborado com blend de silicones nobres, 
nano argan e partículas catiônicas de 
diamante, cria uma película protetora, 
conferindo maciez e intensificando o brilho. 
Realça a cor dos cabelos, revitalizando 
e hidratando os fios. Confere um toque 
acetinado e proporciona um brilho 
tridimensional. 60mL

HAIR REPAIR . REPARADOR DE PONTAS

Elaborado com blend de silicones nobres. 
Promove um processo de selagem, 
reparando as pontas duplas, acalmando 
os fios rebeldes, reduzindo o volume dos 
cabelos. Confere brilho, maciez e melhora 
a penteabilidade. Protege os cabelos da 
ação do secador e da prancha. 60mL

Linha Finalizadora. 
Para todos os tipos de cabelo. 

GOLD SHINE ou DIAMOND SHINE: Borrife o produto 
nos cabelos a uma distância de 10 cm, para um brilho 
instantâneo (Dourado ou Diamante). No dia a dia, estes 
produtos podem ser usado para manutenção do brilho 
dos fios, sem pesar ou engordurar. Contém essência 
de perfumaria fina inportada, deixando seu cabelo 
perfumado por muito mais tempo.

HAIR REPAIR: Após fazer escova ou prancha, aplique 
uma pequena quantidade nas mãos e passe nas 
pontas dos cabelos.

DICA: Escolha pela fragrância e pelo brilho de sua 
preferência.

MODO DE USAR
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HIPER BRUSHING: Aplique uma pequena quantidade na palma das mãos. Friccione e aplique nos 
cabelos. Inicie o processo de escovação. Também pode ser usado como modelador nos cabelos 
molhados.

BALM FINISHER: Use após o processo de escova ou prancha. Coloque uma pequena quantidade na 
palma da mão e bata uma na outra até formar uma teia. Aplique nos cabelos e penteie conforme 
o desejado.

HIPER BRUSHING . FINALIzADOR UNIVERSAL

Ativador, fixador e acelerador de escova. Por 
conter em sua fórmula o ácido Oxoetanóico 
(o mesmo da escova REDUCTION) e por não 
conter óleo mineral, o HIPER BRUSHING pro-
move um alinhamento maior das fibras, tor-
nando o processo de escovação mais rápido, 
obtendo um liso sem frizz até a próxima lav-
agem. 500mL

BALM FINISHER . POMADA FINALIzADORA

Elimina a carga eletrostática dos cabelos. 
Pomada com efeito teia, desenvolvida para 
uso anti-frizz. 50g

Efeito Anti-Frizz.

Finalizador para todos os tipos de 
cabelo. Efeito uniforme dos fios.

GEL . FIXADOR

Modela, fixa e trata os cabelos. Por não 
conter álcool em sua fórmula, não resseca 
os fios e nem descama o couro cabeludo. 
Possui  queratina que é essencial para a 
saúde dos cabelos. 250g
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Para todos os tipos de cabelo.

Espalhe uma pequena quantidade nas mãos 
e aplique sobre os cabelos, modelando 
conforme o  desejado.

MODO DE USAR



Glossário de ativos

BLEND DE SILICONES:
Promove condicionamento, maciez, brilho 
e auxilia no combate a formação de pontas 
duplas. Oferece proteção contra agentes 
físicos e químicos, redução de volume e 
ação anti-frizz. 

ARGININA:
Aminoácido encontrado naturalmente na 
queratina dos fios. Repõe o ativo para recuperar 
a força dos fios danificados, age diretamente na 
raiz.

SEMI DI LINO:
Delicadamente extraído das sementes de 
linho, proporciona maciez, hidratação e 
revitalização aos fios. 

LUNA MATRIX: 
Promove uma perfeita higienização e 
umectação dos fios. Desembaraça, hidrata, 
acalma os fios rebeldes tornando os 
cabelos macios, sedosos e com muito mais 
brilho, recuperando toda a luminosidade 
da queratina capilar. Age como proteção 
diária aos cabelos coloridos impedindo 
o desbotamento. Ideal para cabelos sem 
brilho e ressecados pelo uso de produtos 
inadequados, excesso de exposição ao sol, 
mar ou piscina.

D’PANTHENOL: 
Pró-vitamina que se transforma em ácido 
pantotênico. Repõe a deficiência da vitamina 
B-5 que pode levar a lesões nos cabelos. 

MANTEIGA DE MANGA: 
Produto extraído das sementes e da fruta da 

manga. Contém um índice elevado de ácidos 
graxos. Fornece um efeito protetor natural de 
encontro à radiação UV. Tem propriedades 
emolientes e atividade regenerativa.

QUERATINA WOOL: 
Ingrediente originado a partir da lã do 
carneiro, fundamentais para a reparação 
e regeneração da fibra capilar. Age como 
protetor contra as agressões químicas, 
fornecendo corpo, brilho e flexibilidade aos 
cabelos. 

PROTEíNA DA SEDA:
Hidrata e melhora a força elástica capilar, 
formando um filme nos cabelos, protegendo-
os contra agentes externos agressivos: 
cabelos danificados por tinturas, alisamento, 
vento, sol, etc..

óLEO DE MAMONA: 
Proporciona força e estimula o crescimento 
do cabelo.

óLEO DE ARGAN:
Poderoso hidratante, originário do Marrocos, 
rico em vitamina E e ácidos graxos 
insaturados, que nutrem os fios e o couro 
cabeludo. Recupera a maciez e fortalece os 
fios. 

EXTRATO DE HAMAMéLIS: 
Possui ação adstringente, vasoprotetora e 
antioleosidade. 

COLáGENO: 
Tipo de proteína. Sua principal função é 
formar fibras que fortalecem os cabelos.

BIO-RESTORE: 
Ingrediente ativo composto por cisteína, uma 
substância natural, compostos derivados do 
trigo e silicone. Estas substâncias possuem 
alto poder condicionante, hidratando, 
reparando os fios e deixando os cabelos 
brilhantes e bonitos. É especialmente indicado 
para cabelos extremamente danificados, 
como os quimicamente tratados.

EXTRATO DE MANDIOCA: 
Fortalece os fios, evitando a quebra causada 
pelo uso excessivo de produtos químicos ou 
ações mecânicas. Ideal para cabelos fracos 
e ressecados.

MANTEIGA DE BABAçU: 
Alto poder de nutrição, rica em óleo de 
babaçu (totalmente natural), hidrata, nutre 
e recompõe a oleosidade natural do fio de 
cabelo. 

MANTEIGA DE KARITê: 
Extraída do fruto de karitê, é um excelente 
regenerador celular natural que previne o 
envelhecimento dos cabelos. Possui poder 
hidratante natural. Além de proporcionar 
brilho e maciez, é um filtro solar natural, que 
protege os cabelos da radiação ultravioleta, 
do ressecamento causado pelo sol, vento, 
mar, piscina e químicas capilares.

MANTEIGA DE MURUMURU: 
Restaura a camada hidrolipídica natural, 
proporcionando brilho, maciez, hidratação e 
proteção aos cabelos. Ideal no tratamento de 
cabelos sem vida e danificados.

CREATINA: 
Aminoácido que compõe a queratina 
dos cabelos e a fibra capilar. Sua ação é 
reparadora e diminui danos causados aos 
fios, tanto por ações mecânicas (escovação 
dos cabelos, chapinha, secador), como 
químicas (alisamentos, relaxamentos, 
colorações e descolorações dos fios).

PHYTOSCREEN: 
Ativo 100 % vegetal, composto por Mil 
en rama, Tabaco del indio, Palo pichi, e 
Marcela, enriquecido com L-Arginina-
Pca. Eco-conservado. Protege dos danos 
estabelecidos pela radiação UV. Previne 
o fotoenvelhecimento do cabelo, protege 
a cor, potencializa o brilho e favorece a 
elasticidade. Ação antioxidante.

vITAMINA E: 
Excelente antioxidante. Ajuda o sistema 
imunitário no combate a destruição das 
membranas celulares causadas pelos 
radicais livres.

óLEO DE TUTANO:
Rico em ácidos graxos forma um filme 
protetor, que hidrata, nutre e aumenta 
a flexibilidade dos fios. Combate o 
ressecamento em cabelos crespos, 
coloridos, permanentes, relaxados, alisados 
ou danificados por processos químicos.

PROTEíNA DO LEITE: 
Rica em albumina, esta proteína possui 
propriedades regeneradoras dos fios. 
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