A Magestic Royal é a melhor denitiva,
rica em Geléia Real e com fórmula
exclusiva em gel. Com alto poder de
alisamento e ativos únicos, promove o
realinhamento total dos os, com efeito
liso natural, ação anti-frizz e muito
brilho. Possui alta tecnologia para um
cabelo saudável, brilhoso e liso. Indicado
para todos os tipos de cabelos.

A Biotin Therapy foi desenvolvida para
promover um liso absoluto em cabelos
ondulados, cacheados e crespos.
Compatível com qualquer química ou
tintura, é completamente livre de formol
e possui em sua fórmula como princípios
ativos a Oxotamina, o Silsoft AX, o
Tamariliz e a Biotina, que proporciona 5x
maior poder de tratamento.

A Biotin Blond Therapy foi
desenvolvida especialmente para as
loiras que desejam o liso perfeito e sem
amarelar os os. Compatível com
qualquer química ou tintura e
completamente livre de formol, possui
em sua fórmula como princípios ativos:
Oxotamina, Silsoft AX, Tamariliz e a
Biotina que proporciona 5x maior poder
de tratamento.

O Biotox é o melhor botox sem formol
com ácidos orgânicos do Brasil. O único
botox com Biotina em sua fórmula, que
além do alinhamento dos os,
proporciona redução do frizz, hidratação
extrema, maciez e condicionamento aos
cabelos.

A Absolute Liss foi elaborada a partir
do Óleo de Macadâmia, Tocopheryl e
Argan Oil, ativos que promovem o
alisamento do o já na primeira
aplicação, proporcionando hidratação,
brilho e maciez aos cabelos.

A linha Hair Botox Liss foi desenvolvida
com um complexo de ativos inovadores
que possui fórmula exclusiva à base de
Ó l e o d e A r g a n e Lu m i n i S y s t e m ,
promovendo redução de volume, balanço,
brilho e resistência ao o. O Hair Botox
Therapy Absolute atua na redução do
volume do cabelo, mantendo-os
controlados e sem frizz.

A Absolute Free foi desenvolvida para
nutrição e alisamento dos os, dando
brilho e movimento aos cabelos de forma
saudável. Contendo pérolas de caviar,
açaí e albumina em sua fórmula, é livre
de formol e promove redução em 70% a
100% do volume na primeira aplicação.
Seu uso é permitido em gestantes a
partir do 4° mês de gestação e crianças a
partir de 6 anos. Consulte seu médico
antes do seu uso.

O Hair Botox Free é um tratamento
revolucionário de alisamento e nutrição,
especíco para cabelos loiros naturais ou
descoloridos. 100% seguro e com 0%
formol , versátil e de alto desempenho,
proporciona um cabelo liso platinado,
aveludado, brilhante e desembaraçado.
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O Pó Colors Descolorante proporciona descoloração e
clareamento rápido, seguro, uniforme e progressivo sem
danicar a estrutura do cabelo. Com alto poder clareador,
é ideal para todas as técnicas: clareamento total, mechas,
reexos, balayages, luzes e decapagens. Sua fórmula
contém agentes que protegem os os e previnem contra o
ressecamento. Clareia até 9 tons, com ação ultrarrápida,
fragrância suave e fórmula Dust Free (não levanta o pó).
Contém uma exclusiva mistura de pigmentos violetas que
neutralizam os tons quentes da descoloração, deixando a
cor com aspecto natural, evitando o tom amarelado.

As Loções Oxidantes Colors da
Absolute são estabilizadas e cremosas.
Proporcionam uniformidade e brilho ao
resultado. Possuem em sua formulação
óleo de Argan, que protege a estrutura
do cabelo durante todo o serviço de
tintura, enquanto os agentes
estabilizadores garantem uma melhor
oxidação.
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O Pó Descolorante Supreme Blond Fast Whitening possui
alta performance em até 10 tons, com sistema de qualidade
suprema para não agredir os os. É um pó descolorante
capilar compacto branco para um aclaramento controlado e
um loiro ainda mais branco de forma rápida, segura e com
melhor desempenho. Proporciona uma neutralização
perfeita graças aos seu agentes anti-amarelos que atuam
junto dos pigmentos feomelanina e eumelanina que se
encontram no o do cabelo. Possui uma formulação
desenvolvida com Persulfato de Amônia e Persulfato de
Potássio que preservam a bra capilar do início ao m do
processo de descoloração, que denominamos de qualidade
"premium".Rico em Blend de Óleos hidratantes, Flôr de
Lotus, Camomila, Matricaria e Rosa, que possuem poder de
regeneração e conservação da bra capilar.

A Emulsão reveladora OX Estabilizada
35 Volumes da Absolute é um agente
oxidante utilizado para despigmentação
dos cabelos. Proporciona uniformidade,
brilho e efeito platinado ao resultado.
Protege a estrutura do cabelo durante
todo o serviço de tintura, de forma
estável e segura, garantindo um
resultado de melhor oxidação.

O Immediate Velvet Process é um
creme capilar que proporciona
reestruturação imediata dos os,
concedendo luminosidade e brilho.
Enriquecido com Creatina e Nano Link,
oferece fortalecimento, sedosidade e
maciez aos cabelos.

O sistema de proteção e reparação
para os coloridos e descoloridos Abs
Plex protege a estrutura dos os
durante o processo de descoloração,
promovendo melhores resultados sem
d a n i  c a r a  b r a c a p i l a r. É u m
restaurador capilar enriquecido com
ativos que sustentam os os durante o
processo químico para que não haja
quebra nem emborrachamento.

O Finish Blond Effect é um
restaurador capilar para neutralizar de
forma instantânea os tons amarelados
indesejados. Hidrata e proporciona
vitalidade aos cabelos loiros e grisalhos,
além de promover o fortalecimento da
proteção dos os contra a desidratação,
gerando loiros mais naturais e
saudáveis.

A Absolute Cosméticos transforma o que
há de mais valioso na natureza em um
tratamento instantâneo de
reconstrução capilar. Descubra essa
experiência luxuosa do 24K Gold Care,
que possui fórmula inovadora, com
partículas de Ouro, Óleo de Abyssinian,
Extrato de Bardana e Silsof t, que
promovem uma ação condicionante,
brilho e emoliência aos os.

O Smart System é um sistema
reconstrutor, regenerador e anti
emborrachamento, para casos de
choque químico onde há fragilidade e
elasticidade no o. Com sua formulação
exclusiva, religa as pontes, repondo
aminoácidos, massa e proteínas
perdidas por desgaste de processos
químicos.

Se o seu desejo é ter um cabelo grande e
saudável, agora você pode! O BIOINFORCER é um tratamento à base de
Biotina, Vitamina B6 e Vitaminas do
Complexo B, que além de estimular o
crescimento do cabelo, trata os os de
dentro para fora, devolvendo sua
espessura e prevenindo o aparecimento
de os brancos. É altamente
recomendado em casos de queda, seja
feminina ou masculina. Fortalece e
rejuvenesce o cabelo.

O Fiber Detox Carbon combina
moléculas naturais obtidas à partir de
quatro plantas diferentes, cada uma
delas com habilidades especicas de
captura, limpeza e remoção dos
poluentes encontrados na superfície do
cabelo. Proporciona brilho,
condicionamento progressivo,
detoxicação, reposição de carbono,
remoção de metais leves e outras
toxinas absorvidas nas superfícies dos
os.

O Bio Care Therapy é um tratamento
desenvolvido especialmente para
cabelos secos, ressecados ou sensibilizados por processos químicos. É
indicado como pós-progressivas à
base de ácidos, já que possui ação
estabilizadora de Ph, contribuindo
assim para a reestruturação dos os.

A linha Ultimate Repair Professional
promove um tratamento exclusivo,
destinado a recuperação da bra capilar,
repondo queratina e aminoácidos
perdidos por processos químicos, dando
fortalecimento, brilho e sedosidade aos
os. Possibilita o desenvolvimento de 7
serviços: Cauterização, Reconstrução,
Selagem Térmica, Plástica dos Fios,
Recuperação Intensiva, Hidratação
Nutritiva e Escova Cristalizadora.

A Linha Bamboo Therapy é um
tratamento de Reconstrução Capilar
que fortalece, reestrutura e auxilia no
crescimento dos os, ajudando a
recuperar os cabelos danicados por
processos químicos. O tratamento é
livre de Petrolatos, Parabenos e
Sulfatos.
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Regenera reconstrói fortalece balanço natural
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Regenera

reconstrói

Máscara Treat Repair SOS. Versão:
500g e 1kg. Máscara capilar
desenvolvida para remover os metais
e sais leves de químicas anteriores.
Rica em óleo de Coco, age no interior
da bra capilar reparando danos e
resgatando a vitalidade e a resistência
dos os.

Máscara Treat Mask Efeito Teia.
Versão: 500g e 1kg. Máscara capilar
desenvolvida para auxiliar na
recuperação da elasticidade natural
dos os, suavizar as cutículas e
devolver o brilho dos cabelos.

fortalece

balanço natural

Máscara Whey Protein. Versão: 500g
e 1kg. Máscara que possui agentes
reconstrutores naturais que
fortalecem a bra. Mantém a
hidratação dos os, diminuindo a
aspereza comum em cabelos secos ou
processados quimicamente.

Máscara Knockout. Versão: 500g e
1kg. Poderoso sistema hidratante que
fortalece os cabelos e protege contra
as agressões externas, como raios
solares, vento, chuva, umidade,
secadores e chapinha entre outros
fatores.

10 Minutos
10 Minutos

A Platinum Absolute Mask é uma
máscara capilar que nutre intensamente
os cabelos, protege os fios e restaura os
danos causados pela descoloração.
Previne o desbotamento da cor e renova
os loiros, dando efeitos platinado,
deixando-os sedosos e brilhantes.

7 a 10 Minutos

A m á s c a r a B a n h o d e Ve r n i z f o i
especialmente desenvolvida para
recuperar e intensicar o brilho dos os.
Penetra profundamente, hidratando e
revigorando intensamente o cabelo,
reparando toda a porosidade da bra. A
associação de óleo de Coco, óleo de Avelã,
D-Pantenol e óleo de Monoi, formam um
blend de benefícios intensivos, que
fortalecem, revigoram e auxiliam no
crescimento saudável do cabelo.

A Máscara Capilar Marsala promove um
perfeito realce do tom dos os e protege a
cor, aumentando a sua durabilidade. Sua
fórmula rica em Frutas Vermelhas e Goji
Berry hidrata, proporcionando um toque
macio e sedoso. Seu cabelo ca com a cor
intensa e brilhante por mais tempo, além
de saudável e cheio de maciez.

A máscara matizadora Red Correction
foi elaborada com ativos hidratantes e
corretores da cor, especialmente para os
cabelos vermelhos. Sua fórmula
avançada, previne e elimina
gradualmente a opacidade da cor,
devolvendo a tonalidade desejada e
iluminando os os avermelhados por
mais tempo.

7 a 10 Minutos

A Mask Premium Protein Top repara
em profundidade e nutre a bra capilar
desvitalizada. Rica em Proteínas
Hidrolisadas, confere aos cabelos brilho,
maciez, força e maior elasticidade.
Hidrata e melhora a maleabilidade
capilar, formando um lme nos cabelos,
protegendo-os contra danos e agentes
externos.

A linha Treat Luminous Silver foi
especialmente formulada para cuidar
dos cabelos loiros, grisalhos ou brancos,
evitando tons amarelados,hidratando
profundamente e reparando os danos
dos os.
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7 a 10 Minutos

7 a 10 Minutos

7 a 10 Minutos

A Absolute Cosméticos transforma o que
há de mais valioso na natureza em um
tratamento instantâneo de reconstrução
capilar. Descubra essa experiência
luxuosa do 24K Gold Care, que possui
fórmula inovadora, com partículas de
Ouro, Óleo de Abyssinian, Extrato de
Bardana e Silsoft, que promovem uma
ação condicionante, brilho e emoliência
aos os.

O Fiber Carbon Detox combina
moléculas naturais obtidas à partir de
quatro plantas diferentes, cada uma
delas com habilidades especicas de
captura, limpeza e remoção dos
poluentes encontrados na superfície do
cabelo. Proporciona brilho,
condicionamento progressivo,
detoxicação, reposição de carbono,
remoção de metais leves e outras toxinas
absorvidas nas superfícies dos os.

7 a 10 Minutos

A linha Ultimate Repair Home foi
especialmente desenvolvida para tratar
cabelos danicados por processos
químicos e é indicada para o uso pósprogressiva. Fortalece a bra capilar,
nutre, doa brilho e maciez aos os além
de repor a queratina perdida e
elasticidade dos os.
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7 a 10 Minutos

Se o seu desejo é ter um cabelo grande e
saudável, agora você pode! O BIOINFORCER é um tratamento à base de
Biotina, Vitamina B6 e Vitaminas do
Complexo B, que além de estimular o
crescimento do cabelo, trata os os de
dentro para fora, devolvendo sua
espessura e prevenindo o
aparecimento de os brancos. É
altamente recomendado em casos de
queda, seja feminina ou masculina.
Fortalece e rejuvenesce o cabelo.

7 a 10 Minutos

O Bio Care Therapy é um tratamento
desenvolvido especialmente para cabelos
secos, ressecados ou sensibilizados por
processos químicos. É indicado como
pós-progressivas à base de ácidos, já que
possui ação estabilizadora de Ph,
contribuindo assim para a reestruturação dos os.

A linha Treat Intensive Blond foi
especialmente formulada para cuidar
dos cabelos loiros. Neutraliza os tons
amarelados, hidrata profundamente e
repara os danos dos os. Ele nutre os
os, proporcionando exibilidade e
luminosidade, além de realçar a cor.

7 a 10 Minutos

A Linha Bamboo Therapy é um
tratamento de Reconstrução Capilar que
fortalece, reestrutura e auxilia no
crescimento dos os, ajudando a
recuperar os cabelos danicados por
processos químicos. O tratamento é livre
de Petrolatos, Parabenos e Sulfatos.

O BB Cream Fluido 10 x 1 é um
restaurador capilar indicado para todos
os tipos de cabelo. Possui fórmula
avançada e de fácil aplicação que
proporciona aos os 10 benefícios em 1
único produto. Rico em Óleo de Monoi,
proporciona maciez, proteção solar para
os os, elimina pontas duplas e o frizz e
fortalece a bra capilar, deixando os
cabelos com toque sedoso, leves,
brilhantes, macios, saudáveis e com cor
intensa.

O Finish Biphasic Pré-Brush é um
restaurador capilar desenvolvido para
cuidar de cabelos nos, oleosos, fracos,
danicados e sem vida. Rico em óleo de
Moringa, confere maciez e emoliência
para os os. Proporciona melhora da
penteabilidade e aumento do brilho em
cabelos danicados, além de garantir
nutrição, emoliência, maciez e
sedosidade aos os. Age diretamente no
córtex dos cabelos reconstruindo e
fortalecendo a bra capilar.

O Finish Gloss Térmic é um creme
capilar desenvolvido para proporcionar
proteção térmica e solar para os os.
Indicado para cabelos cacheados,
porosos e com volume, é rico em óleo de
Coco e atua na formação de uma barreira
protetora nos os, conferindo brilho e
maciez imediata. Auxilia na
reconstrução interna e externa dos os,
proporcionando força e estrutura aos
cabelos.

O Spray de Brilho e Luminosidade
Absolute é um óleo capilar, rico em
Óleo de Coco, ideal para proporcionar
maciez, força e resistência à bra
capilar. Deixa o cabelo perfumado,
com um toque luminoso e um brilho
sedoso.

O Reparador de Pontas Duplas Repair
Rescue é um óleo capilar desenvolvido
para formar um lme protetor sobre os
os e prevenir a formação de pontas
duplas nos cabelos, para um resultado
regular e uniforme. Com uma
combinação especial de silicones,
previne o ressecamento e recupera o
brilho, além de possuir ação anti-frizz.

O Reparador de Pontas Ojon + Goji
Berr y é um restaurador capilar
desenvolvido com silicones nobres,
ecaz na eliminação do frizz e no
aumento do brilho.

O Ativador de Cachos Curly Nutrition
é um creme capilar umidicante
desenvolvido para cuidar de cabelos
cacheados e ondulados. Rico em
manteiga de Murumuru, proporciona
denição, controle e suavidade para os
cabelos. Hidrata deixando os cachos
denidos, controlados, livres de frizz e
macios.
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A A m p o l a Fu s i o n O j o n T r e a t
Reconstrution é um restaurador
capilar com fórmula rica em óleo de
Ojon, que recupera os lipídeos naturais
dos os, promovendo-lhes proteção e
emoliência. É indicada para tratar
cabelos sem brilho, ásperos e sem
balanço, promovendo hidratação e
revitalização instantâneas.

O R estaurador Capilar Damage
Repair possui formulação enriquecida
com Goji Berry que restaura e nutre a
bra capilar, reparando até os danos
mais profundos e intensos de modo
instantâneo. É especíca para
tratamento de reforço, nutrição e
proteção dos os para cabelos
danicados por processos químicos.

A Ampola Fusion Treat Instant
Moringa é um restaurador capilar com
fórmula rica em óleo de Moringa que
promove melhor penteabilidade, brilho
e emoliência aos os. Indicada para
cabelos nos e fracos, promove
hidratação e revitalização de forma
instantânea.

O Shampoo Dilatador Tecnique Open
remove os resíduos dos os e dilata
parcialmente as cutículas, preparando
os cabelos para o Tratamento Capilar.
Rico em óleo de Coco, permite a ação
dilatadora sem causar danos à bra.

O Shampoo Treat Cleaning Basic
limpa suavemente e protege o cabelo das
agressões externas. Rico em óleo de
Ojon, confere reparação, hidratação e
proteção, proporcionando mais brilho e
vitalidade aos cabelos.

A Máscara Mega Universal é indicada
para todos os tipos de cabelo. Contém
ativos especiais para a manutenção dos
os e pode ser utilizada para prevenção
ou para reparação, principalmente após
processos químicos. Contém ativos
nano tecnológicos que penetram na
bra capilar e reparam os danos, além
de formar um lme protetor, evitando o
envelhecimento precoce dos os.
Repara e controla os danos, aumento da
resistência do cabelo e promove brilho,
maciez e hidratação.

O Condicionador Treat Cleaning
Basic hidrata, condiciona e protege os
fios. Rico em óleo de Ojon, confere
reparação, hidratação e proteção,
proporcionando mais brilho e vitalidade
aos cabelos.

8

O Óleo de Açaí é rico em vitaminas
e contém Omega 6 e 9, além de
toesterois, que previnem os sinais
de envelhecimento do o. Devido a
sua textura leve, é absolvido
rapidamente, sem pesar nos os,
podendo ser utilizado até mesmo por
que tem cabelos nos. Promove
nutrição, reparação, brilho Intenso,
exibilidade aos os, controle de
frizz e facilidade na hora de pentear.

O Óleo de Coco é altamente
nutritivo e fortalece os os,
protegendo-os contra a perda de
proteína da bra capilar. Confere
aparência saudável aos os e previne
danos causados pela escovação
diária. Além disso, retém a umidade
no cabelo, deixando-o úmido e
hidratado por mais tempo, retarda o
envelhecimento do o, oferece
proteção contra os raios solares e
mantém a cor dos os coloridos por
mais tempo.

O Oil Vita Plus Blend é um complexo de óleos
vegetais que possui ação umectante e previne o cabelo
de desgastes químicos, evitando o envelhecimento
precoce dos os. Rico em vitaminas, promove mega
hidratação, reparação, forticação e nutrição aos os.

O Óleo de Andir oba é rico em
vitaminas, além de minerais e ácidos
graxos. Possui propriedade emoliente,
que proporciona um controle de frizz
ainda maior. É indicado para quem tem
cabelos cacheados, crespos e muito
volumosos. Também ajuda a recuperar
pontas quebradiças e espigadas,
deixando-as com um aspecto brilhoso e
saudável.

O Night Oil é uma maneira revolucionaria de cuidar dos
seus cabelos enquanto você dorme! Rico em Óleo de
Cártamo, é excelente para tratar os cabelos secos, já que a
aplicação de óleos ricos em ômega-6 e ômega-9 ajuda a
melhorar a capacidade do cabelo para reter e atrair a
umidade. Indicado para ser aplicado a noite e retirado
apenas pela manhã.
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