
SAIBA MAIS NO NOSSO
SEÇÃO DE EDUCAÇÃO!

nature

sustainable

Happiness starts 

          with your head
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Energy 

Balance 
equilíbrio para a pele 

Purity 

aliado contra 
a caspa

cabelo enfraquecido 

Comfort 
cuidado para
peles sensíveis

P
P
0
2
5
3
4
5

100% de origem 
natural e 
sustentável

Os frutos são colhidos à mão com 

práticas agrícolas que respeitam o 

ecossistema. A arrecadação é destinada 

ao fomento da economia local, além da 

capacitação de trabalhadores. 

Sustentabilidade

Da natureza, um pouco de ar fresco para os cabelos

O extrato da semente dessa superfruta, originária do Vietnã, presente em
 toda a linha, é capaz de revitalizar os fios da raiz às pontas. 

Graças às suas propriedades antipoluição, exerce uma tripla ação contra o 
stress oxidativo causado pela poluição, dando energia ao bulbo, hidratando 
a pele e dando vitalidade e fresco aos cabelos.

Rambutão



Tips Energy 

2. Use o Scalp Massager para pentear 
suavemente o couro cabeludo, 

começando do centro da área frontal 
até a nuca (A); execute o mesmo gesto 

no arco da sobrancelha (B e C).

5. Repita as operações do ponto 3. nos 
dois pontos correspondentes às arcadas 
das sobrancelhas a 10/12 cm da linha de 

crescimento dos cabelos (ponto reflexo de 
drenagem linfática correspondente à virilha). 
Saia da área tratada penteando em direção às 

orelhas. Repita cada gesto de 3 a 10 vezes.

Após a distribuição do 

shampoo, faça rotações 

com o Scalp Massager 

intensamente.

Tips Purity 
Distribua o shampoo no 

cabelo seco, adicione 

água com a mão fazendo 

rotações com o Scalp 

Massager.

Tips Balance 

Molhe o couro cabeludo 

com água morna, distribua o 

shampoo e faça as rotações 

com o Scalp Massager de 

forma leve.

Tips Comfort 
Após a distribuição 

do shampoo, faça as 

rotações com Scalp 

Massager de forma 

ampla e leve.

2. Manter a cabeça parada com a mão esquerda 
apoiada no mesmo lado, ao mesmo tempo 

com a mão direita realizar leves pressões de 
desprendimento, desenhando com as pontas dos 

dedos pequenos semicírculos ao longo do lado 
direito (depois repetir no lado esquerdo).

Ferro-35% 
Cobre
-30% 

+66%
em cabelos 

secos** 

Energy

Comfort

até 

89%
de intensidade 

após 
um mês**

Purity Balance ComfortEnergy

Energy Purity Balance Comfort

1. Aplique uma fina camada de Detox 
Cream na pele seca, em seguida 
umedeça os cabelos e distribua                    

o produto nas pontas.

SERVIÇOS SCALP: o nosso friendly beauty ritual
Fase 1: Detox

3. Com a ajuda do Scalp Massager realize 
pressões lentas e profundas de forma 
circular na área do repartido central, a 

2/3 centímetros da linha de crescimento 
dos cabelos (ponto reflexo de drenagem 
linfática correspondente às clavículas). 

Repita cada gesto de 3 a 10 vezes.

4. Repita as operações do ponto 
3. desta vez a 5/6 cm da linha de 

crescimento dos cabelo (ponto reflexo 
de drenagem linfática correspondente 
à cavidade axilar). Saia da área tratada 

penteando em direção às têmporas.

6.  Continue com o enxague.                          
A duração total das etapas é de cerca 

de 5/10 minutos.

1. Distribua o shampoo com as 
mãos nas diferentes áreas: frontal, 

lateral e occipital. 
Ative o shampoo com algum

rotações dos dedos para garantir
uniformidade de distribuição.

Fase 2: Limpeza

3. Enxague abundantemente.                      
Repetir se necessário.

2. Faça ligeiras rotações com a ajuda 
do Scalp Massager nesta sequência: 
frontal, temporal e occipital. Continue 

as rotações por pelo menos um minuto 
em cada zona.

1. Aplicar Scalp Energy Lotion, 
no couro cabeludo, distribuindo 

o conteúdo de meia ampola                              
e massagear levemente.

Fase 3: Leave-in

3. Conclua a massagem com fricções 
nas áreas laterais da cabeça e com leves 

trações nos cabelos. 

1. Aplicar Scalp Comfort Tonic no couro 
cabeludo, começando pela testa e 

seguindo em direção à nuca.

4. Faça movimentos circulares 
com a mão espalmada na 

nuca. Mantenha uma das mãos 
apoiada na testa.

2. Faça movimentos circulares com a 
mão espalmada no centro da cabeça. 
Mantenha uma das mãos apoiada na 

lateral da cabeça.

5. Com as mãos inclinadas, 
execute movimentos em 

ziguezague, começando da linha 
de crescimento dos cabelos 

frontal em direção à zona traseira. 
Mantenha uma das mãos apoiada 

para sustentar a cabeça.

3. Repita a etapa 2. no lado direito da 
cabeça, mantendo a outra mão apoiada 
no lado oposto. Repita três vezes e, em 

seguida, troque de lado.

6. Repita a etapa 5 começando 
do centro da cabeça e 

executando a operação de 
baixo para cima. Mantenha uma 
das mãos apoiada na testa para 

apoiar a cabeça.

7. Conclua a massagem 
acariciando toda a cabeça com 

leves trações nos cabelos.

  Remove 100% dos resíduos de cloro* 

que um shampoo normal sozinho não 

consegue eliminar. 

  Melhora a capacidade                          
              

 de pentear.

  Não altera a hidratação 

dos cabelos. 

Acão 

  Captura metais pesados*:

Este creme desintoxicante, com fórmula sem fragrância, proporcionará aos cabelos das suas clientes resultados super cosméticos. 
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SERVIÇO ACIDIFICANTE 
Misturado ao Tone-on-Tone Creator, 
após o serviço de coloração, Detox 
Cream sela perfeitamente as 
cutículas, reequilibrando o pH da 
fibra levando-o a níveis ideais*, 
para cabelos super cosméticos. 

Sua ação também prolonga a duração 
da cor ao longo do tempo.

SERVIÇO DETOX  
Experimente o Creme Detox antes de cada 
tratamento care Yellow, para dar uma recarga de 
bem-estar ao couro cabeludo e aos cabelo. 

Aplique antes da lavagem, deixe agir por 10 minutos 
e enxague.

1. Depois de feita a 
coloração, proceda à 
lavagem aplicando o 

Color Care Shampoo no 
couro cabeludo e nos 

cabelos, massageando 
e enxaguando 

abundantemente. 
Repetir se necessário.

2. Enxague os cabelos 
com toalha para remover 

o excesso de água. 
Misture 25g de Detox 

Cream com 1ml de 
Tone-on-Tone Creator. 
Aplique a mistura nos 

comprimentos e pontas 
com a ajuda de um 

pincel e penteie. Deixe 
agir por 5/10 minutos.

3. Enxague 
abundantemente e, 

depois de enxugar os 
cabelos com toalha, 
distribua Color Care 
Leave - in Serum no 

comprimento e pontas.

*Teste instrumental em cabelos tingidos com Yellow Color 6,66S e posteriormente submetidos ao serviço de acidificação X cabelos coloridos, mas não tratados. **Após 12 lavagens, os cabelos tingidos com Yellow Color 6,66S e posteriormente submetidos a um serviço de acidificação.

ENERGY MASSAGE 

COMFORT MASSAGE 

Descubra DETOX CREAM,  nosso novo super-herói no salão


