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Sobre a TRUSS

Sabe qual a marca que #sóquemusaentende? Sim, é TRUSS! 

Uma legião de #loucasportruss atestam que os resultados são 
surpreendentes desde a primeira aplicação, por isso é top of mind e lidera 
o ranking de produtos capilares mais procurados (segundo fonte do Google 
Trends).

A TRUSS tem presença significativa em mais de 35 países e oferece uma 
linha completa de tratamento capilar altamente sofisticada para os mais 
renomados profissionais e pode ser encontrada nos melhores salões de                                                                                                                                              
beleza do mundo.  

Investindo sempre em matérias-primas com ativos veganos inovadores e 
em alta tecnologia, cuidando não só de cabelos como também do planeta, 
a TRUSS que cresce e surpreende continuamente as expectativas e quebra 
paradigmas é a marca que “verdadeiramente cumpre o que promete”! 
Embora seu destaque no mercado pareça recente, construiu e 
consolidou 20 anos de absoluto sucesso e credibilidade por onde passou. 
Há alguns anos vem também se destacando nos Estados Unidos 
oferecendo ao mercado de beleza americano os produtos de cabelo mais 
requintados do mundo! 

Quando se fala em beauty hoje? Se fala em TRUSS!

Manuella Bossa
CEO TRUSS Professional

Man Nature
Net Mask
Tonic - Pharmacy+
Caps - Pharmacy+
Shock Repair
Booster
Specific Mask
Uso Obrigatório;
Uso Obrigatório; 
Golden Beige

Beach  Waves
Acqua Gel
Sculpt Fix
Volumizing
Shine Pomade 
Fix Pomade
Fix Strong Pomade
Day by Day
Hair Protector
Brush Keratin
Body & Volume
Curly Light
Curly Fix
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Gloss Shine
Instant Repair
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Atua no interior da fibra capilar com baixo teor de amônia.
Elaborada com os exclusivos Pigmentos Nano em Cristais 
que penetram profundamente na fibra capilar devido ao seu 
tamanho extremamente reduzido. Seu grande diferencial 
comparado às demais colorações do mercado, é que, 
após revelar a cor no interior da fibra, os Pigmentos Nano 
em Cristais começam a se unir passando pelo processo 
de aglutinação; tornam-se uma molécula bem maior, o 
que impossibilita sua saída (desbote) com facilidade nas 
lavagens, oferecendo uma perfeita cobertura e fixação da 
cor por mais tempo.
Estes pigmentos de última geração promovem excelente 
cobertura dos fios brancos com cores intensas e vibrantes, 
além de brilho e condicionamento. 
*Nuances vide cartela de cores - 60g cada

TRUSS Color Permanente TRUSS Color Semipermanente TRUSS Color 
Perfect Blond
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Atua no exterior da fibra capilar sem adição de Amônia. 
Elaborada com a tecnologia inteligente dos Pigmentos 
Nano de Alta Performance,  ela é indicada quando se 
deseja uma mudança sutil na coloração dos fios. É 
ideal para matizar luzes e mechas e é muito utilizada 
em processos de pré-pigmentação, reconstrução 
da cor em cabelos descoloridos, proporcionando 
brilho, condicionamento e incrível fixação. Testes no 
Centro de Pesquisa TRUSS evidenciaram que, por ter 
maior concentração de pigmentos, a TRUSS Color 
Semipermanente tem uma durabilidade superior (menos 
desbote que os tonalizantes do mercado), e  inclusive, 
atingiram boa performance em cobertura de brancos 
(fios finos com percentual de branco inferior a 30%).
*Nuances vide cartela de cores - 60g cada

• Memória infinita: permite ao profissional 
abrir e fechar o papel, quantas vezes for 
necessário para o controle do clareamento 
desejado. 
• Preserva a fibra capilar devido a abertura 
lateral que permite a liberação de oxigênio 
mantendo a integridade dos fios. 
• Tecnologia da celulose com alumínio 
garante  agilidade  na  descoloração.

Papel Laminado 
para Mechas

 ATIVOS PRINCIPAIS: Keratin Vegan, Goji Berry Oil e Amino Acids
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Skin
Protector
Protege a pele de 
manchas durante a 
coloração. Forma um 
filme que resguarda a 
pele contra possíveis 
ardências e absorção 
de pigmentos.

 ATIVOS PRINCIPAIS: Keratin Vegan, Goji Berry Oil e Amino Acids

ATIVOS PRINCIPAIS: Macadamia Oil, Peach Oil, 
Hazelnut Oil, Chia Oil, Kukui Oil, Moringa Oil, Baobab 
Oil, Batana Oil e Argan Oil

TRUSS Color Perfect Blond Nuances 
Matizadoras possui fórmula cremosa 
com tecnologia avançada na fixação 
dos pigmentos nano na fibra capilar, 
maior durabilidade da cor e brilho 
intenso. É enriquecida com BLEND 
ESPECIAL DE ÓLEOS com alta nutrição e 
reconstrução dos fios enquanto colore 
promovendo uma ultra-hidratação.
*Nuances vide cartela de cores - 60g cada
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Pó para proteção extra dos fios.
Indispensável para uso em processos de 
coloração e descoloração, com Complexo 
Vegetal Minimizador de Danos derivado da 
Cera de Abelha responsável por transportar 
e distribuir de forma inteligente os agentes 
descolorantes e colorantes para o interior 
do córtex na fibra capilar proporcionando 
redução de danos e uma cor mais vibrante. 
Resultado nunca visto antes! 

8x Powder

Melhora a TEXTURA 
Facilitando a 
Aplicação.

Aumenta a 
ESTABILIDADE
(Não Infla).

DIMINUI O 
AQUECIMENTO no 
Papel Laminado.

Maior PROTEÇÃO 
dos Fios Durante 
Descoloração.

Mais HIDRATAÇÃO.

Melhora o 
DESEMBARAÇO.

Filme de 
PROTEÇÃO.

BRILHO Extra.

Proporciona clareamento de forma natural de dois a cinco 
tons dependendo da cor e espessura dos fios. Sua fórmula 
Dust-Free (livre de poeira) evita a inalação do pó por não 
dispersar resíduos durante a mistura. Para alcançar melhor 
resultado utilizar Água Oxigenada TRUSS, rica em ativos como 
Lanolin e Collagen.

Air.Libre

O Blanc Blond TRUSS proporciona clareamento de forma rápida 
e clareia até 7 tons, sendo indicado para todas as técnicas de 
descoloração, como também, mechas, reflexos, decapagens, 
luzes e balayages. Possui Pigmento Azul e fórmula Dust-Free
(livre de poeira) que evita a inalação do pó por não dispersar 
resíduos durante a mistura. Para alcançar melhor resultado, 
utilizar Água Oxigenada TRUSS, rica em ativos como Lanolin
e Collagen.

Blanc.Blond

PROFESSIONAL 5

COM
PIGMENTO

AZUL

IDEAL PARA 
TÉCNICA 

FREEHAND 
(AO AR LIVRE  

SEM PAPEL 
LAMINADO)
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ATIVOS PRINCIPAIS: Collagen, Macadamia Oil, Peach, Hazelnut Oil, Chia Oil, 
Kukui Oil, Moring Oil, Baobab, Batana Oil e Argan Oil

Melhora a TEXTURA 

Ampola 
Hydra Color 
Age internamente na fibra capilar. 
Proporciona brilho, hidratação e 
manutenção da cor por mais tempo. Pode 
ser utilizada também pelo cliente final 
semanalmente em casa ou no salão para 
um tratamento mais eficaz.

ATIVO PRINCIPAL:: Keratin

PR
O

DU

TO
NÃO TESTA

D O

ATIVO PRINCIPAL:: Damage Minimizer Vegetable Complex



 ATIVO PRINCIPAL: : Collagen

Emulsão Reveladora e Água Oxigenada
(ESTABILIZADA - Garante a volumagem até o final)

O processo de descoloração com o Pó Descolorante TRUSS auxilia no clareamento de melanina (pigmentos 
naturais) de cabelos virgens e na remoção dos pigmentos artificiais presentes em cabelos coloridos anteriormente. 
O processo de coloração permanente é responsável pelo clareamento das melaninas (pigmentos naturais), 
revelação e fixação de pigmentos artificiais. Por possuir os ativos Collagen e Lanolin trata enquanto transforma, 
preservando resistência, flexibilidade e brilho dos fios.
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Potente tratamento para cutículas; sela, blinda e protege. 
Hidratação intensa para todos os tipos de cabelo desenvolvida 
com a inovadora cera Myrica Fruit Wax derivada de um fruto dos 
Andes altamente nutritivo. Garante reconstrução, maciez, brilho 
intenso e selamento protetor. Possui ação Anti-Aging e Antifrizz.

Infusion

PASSO A PASSO
       youtube.com/trusshair

Night Spa TRUSS
 é  a  versão  homecare  para 

complementar  o  tratamento 
de  salão  Infusion  TRUSSInfusion  TRUSS

Aplicação  semanal  para  que  o 
cabelo  permaneça  saudável  até 

a  próxima  visita  ao  salão.
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Hidratação intensa com fórmula mais leve em Serum 
para tratamento noturno, desenvolvida com a inovadora 
cera Myrica Fruit Wax derivada de um fruto dos Andes 
altamente nutritivo. Garante reconstrução, maciez, brilho 
intenso e selamento protetor. Possui ação Anti-Aging 
e Antifrizz e é ideal para todos os tipos de cabelo – uso 
semanal.

Night SPA

ATIVO PRINCIPAL:: Myrica Fruit Wax
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A Work Station TRUSS é a estação de trabalho preferida 
dos profissionais cabeleireiros. A versão  Miracle  possui  
formulação tecnológica que associa alta concentração de 
Aminoácidos Nanotecnológicos (Sericin, Creatine e Bio-
Cysteine), que atuam de forma inteligente reconstruindo 
a fibra capilar profundamente, com um Blend of 7 Miracle 
Oils, que proporcionam hidratação, maciez e aumentam a 
elasticidade da fibra, além do exclusivo Glow System - 3D, 
matéria-prima nobre que forma filme de brilho e proteção 
intensa. A tecnologia Miracle é notável na primeira aplicação.

Work Station TRUSS; infinitas combinações de produtos, 
criando tratamentos de acordo com a necessidade de cada cliente!

WORK STATION 

ATIVO PRINCIPAL: : Blend of Miracle Oils

7 Óleos7 Óleos
MilagrososMilagrosos

AtivosAtivos
TecnológicosTecnológicos
Inteligentes Inteligentes 

ProteçãoProteção
MáximaMáxima

BrilhoBrilho
Intenso 3DIntenso 3D

Fast Repair

Perfect Balayage

Com uma seleção exclusiva de elementos ativos com 
Nano-protein, aminoácidos e bio lipids, que promovem 
reposição da massa proteica da fibra e recuperam a 
estrutura capilar, o Kit FAST REPAIR devolve resistência 
e força aos fios.

Esse kit pós-mechas tem o poder 
de deixar louros ainda mais incríveis. 
Um tratamento que reúne alta 
concentração de matérias-primas 
tecnológicas e ativos naturais para 
um louro perfeito.

Kit contém 3 itens:
• Shampoo Bidimensional
• Lipidic
• Intensive Nutrition

Kit contém 3 itens:
• Shampoo No Metal
• Deep Reconstruction
• Intensive NutritionKit contém 10 itens: 

• Scrub Therapy • No Metal • Clarifying • Shampoo Bidimensional 
•Deep Reconstruction • Lipidic • Proteic • Intensive Nutrition 
• Protector Plus • Volume Therapy

ATIVOS PRINCIPAIS: : Amino Acid Nanotechnology (Sericine, Creatine e Cysteine), 
Blend of  Miracle Oils e Glow System-3D

ATIVOS PRINCIPAIS: : Vegan Complex, Carob Vegan Sap, Glow System e Blend of 
Miracle Oils.



Shampoo Therapy
Anticaspa. Específico para disfunções do couro cabeludo. Auxilia no controle de 
queda dos fios.
Produto recomendado para homens e mulheres que tenham as disfunções 
capilares citadas.
Sem adição de sal. pH fisiológico.
OBS.: Não utilizar no dia da coloração ou descoloração, pois pode causar ardência.

De redução da casparedução da caspa
aliada a frescor e limpeza.

Controle da 
oleosidade oleosidade aliado 
a diminuição do
ressecamento.

ATIVO PRINCIPAL: : Scurf Control

Basic
Indicado para o dia a dia do salão de beleza. Limpeza suave. 
Altamente nutritivo, protege cabelos coloridos, confere hidratação 
e brilho intenso.

 ATIVO PRINCIPAL ATIVO PRINCIPAL

ATIVO PRINCIPAL: : Exclusive H300
10 11
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K Recovery
É um produto versátil que pode ser utilizado 
em diversos processos que necessitem 
de uma rápida recuperação capilar, 
reconstruindo o interior (córtex) e exterior 
(cutículas) da fibra capilar. Possui fórmula 
de rápida absorção em base gel e eficácia 
comprovada em testes comparativos, sendo 
superior em maciez, brilho e hidratação. 
Recupera o cabelo durante o processo 
de Escova Reconstrutora, aumenta a 
resistência e a flexibilidade através do 
tratamento de Choque de Proteína e 
mantém a integridade do cabelo durante 
processos de ultra descolorações.

ATIVOS PRINCIPAIS: : Glow System, Quaterphyl, Bio Affinity 
Complex, Amisil, Vegan Protein e Wheat Protein
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Shampoo refrescante. 
Anticaspa. Específico 
para disfunções do 
couro cabeludo.
Auxilia no controle de 
queda dos fios. 

Versão  home care 
para  complementar

o  tratamento  
de  salão
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R.T. - Reestruturação TérmicaR.T. - Reestruturação Térmica
Alisa ou reduz volume de forma gradativa ou definitiva. Apresenta elementos ativos de última geração que promovem 
equilíbrio na penetração óleo/íon OH, possibilitando a liberação simultânea de água e óleo – ação que permite a liberação 
dos efeitos condicionantes do alisamento aos cabelos, causando menor dano. Previne o cabelo de ser processado além 
do necessário, oferecendo melhor condicionamento e levando ao que chamamos de relaxamento controlado no qual a 
combinação de água e permeabilidade oleosa reduz os danos na cutícula do cabelo resultando em uma aplicação muito 
mais fácil e com melhor enxágue, proporcionando aparência e toque sedoso ao cabelo alisado. O R.T. Reestruturador 
Térmico TRUSS é a base de Tioglicolato de Amônia e age sobre as ligações da estrutura do fio, fazendo com que a fibra 
fique momentaneamente como um plástico amolecido. Tais ligações são covalentes dissulfídicas (cistina) ou ligações de 
hidrogênio (salina). A quebra das ligações de cistina e salina conduz a uma deformação permanente que é a forma final 
que será dada aos cabelos.

Importante realizar o teste de mecha antes da aplicação.

Coloridos e Grossos

Virgens
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High Liss | High Liss Blond 
Fios recuperados, mais lisos e selados! O High Liss TRUSS é uma revolução em tratamento multifuncional que com alta tecnologia 
promove o alinhamento das fibras em uma única aplicação com ativos altamente reconstrutores e hidratantes. Indicado também para 
cabelos lisos mas que querem recuperar, em uma única aplicação, o desgaste dos fios reduzindo frizz e volume.

High Liss: tecnologia nutri selante derivada da associação de aminoácidos 
biocompativeis e “nano-proteína ácida” que permitem a alteração progressiva da 
estrutura capilar. Proporciona nutrição, hidratação, penteabilidade, brilho e movimento 
natural ao cabelo. Diminui e controla o volume, reduz o frizz.

*Blend of Violet Pigments: atuam na neutralização dos tons alaranjados em cabelos 
louros e descoloridos, e tons amarelados em cabelos grisalhos.

**

dos clientes afirmam 
que este produto 

reduz e alisa 
significativamente os 

cabelos.

dos clientes afirmam 
que o tratamento 

proporciona 
reconstrução, maciez 
e brilho como nunca 

visto antes.

Fios f inos eFios f inos e
fragilizadosfragilizados

 120°C 120°C

Fios grossosFios grossos
e resistentese resistentes

180°C180°C

TEMPERATURATEMPERATURA
MÁXIMA DA PRANCHA MÁXIMA DA PRANCHA 



Infusion
Indicado para cabelos secos, 
opacos e quebradiços. Hidrata e 
restaura profundamente os fios, 
proporcionando resistência, filme 
protetor e brilho intenso. 

ATIVO PRINCIPAL: : Myrica Fruit Wax 14 15

Equilibrium
Indicado para cabelos com raiz 
oleosa e comprimento seco. Limpa 
o couro cabeludo, retira o excesso de 
oleosidade da raiz e devolve vitalidade. 
Hidrata e previne o ressecamento e o 
enfraquecimento dos fios.

ATIVO PRINCIPAL: : Soft Hair

Curly
Tratamento diário para cabelos 
cacheados ou ondulados. Promove 
cachos mais definidos, macios, 
sedosos e flexíveis. 

ATIVO PRINCIPAL: : Polar Rose Elixir

Curly Low Poo
Ideal para limpeza suave dos fios. Promove vitalidade e nutrição 
aos cachos.  Pode ser utilizado em cabelos com química ou 
altamente fragilizados deixando-os muito mais saudáveis. Sem 
adição de sulfatos, parabenos e petrolatos.

ATIVO PRINCIPAL: : Polar Rose Elixir

É um Tratamento de Choque Rápido 
realizado em apenas 7 minutos durante 
o banho, para recuperar fios fragilizados e 
que passaram por procedimentos químicos. 
Prolonga os benefícios dos tratamentos 
feitos no salão de beleza, além de proteger 
e aumentar a durabilidade da cor.

#LoucasporTRUSS

ATIVO PRINCIPAL: : Glow System
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Ultra Hydration 
Indicado para cabelos ressecados e 
danificados. Promove uma limpeza 
suave, restaura e hidrata os fios que 
passaram por processos químicos ou 
agressões externas. 

ATIVO PRINCIPAL: : Exclusive H300

Ultra Hydration Plus
Indicado para cabelos extremamente 
ressecados e danificados. Tratamento 
altamente hidratante. Promove uma limpeza 
suave com nano reposição duradoura em 
cabelos que passaram por processos químicos 
ou agressões externas.

 ATIVO PRINCIPAL ATIVO PRINCIPAL

ATIVO PRINCIPAL: : Soft Hair

Discipline 
Indicado para cabelos com frizz, secos e 
volumosos. Reduz o frizz, prolonga o efeito 
disciplinado, promove brilho e reduz as 
pontas duplas.

ATIVO PRINCIPAL: : Soft Hair

Structure
Ideal para dar espessura e força ao 
cabelo. Forma uma película que envolve 
os fios, recuperando e encorpando as 
fibras danificadas.

ATIVO PRINCIPAL: : Repair Fiber



18 19

Color
Indicado para cabelos coloridos. 
Prolonga o brilho e previne a alteração 
ou o desbotamento rápido da cor.

ATIVO PRINCIPAL: : Bio Affinity Complex

Blond
Indicado para cabelos louros, descoloridos 
ou grisalhos. Recupera a força, resistência 
e flexibilidade natural dos fios, evitando o 
amarelamento, deixando-os mais macios e 
brilhantes. 

ATIVO PRINCIPAL: : Blend of Violet Pigments

Indicado para todos os tipos de cabelo. Tratamento 
capilar superior. Aumenta elasticidade e resistência. 
Proporciona brilho extraordinário e maciez, além de 
reduzir o frizz. Auxilia no crescimento saudável. Ação 
Color Protection e Anti-Aging. 

Miracle

ATIVO PRINCIPAL: : Blend of Miracle OilsATIVO PRINCIPAL: : Sun Protection

Miracle Summer 
Protege contra as agressões do verão: mar, 
sol e piscina, além de uma super proteção o 
desbotamento da cor e raios UV. Fragrância 
agradável e refrescante, promovendo 
sensação de limpeza, maciez e vitalidade. 
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Man Nature
Limpeza, hidratação duradoura (sem adição de óleo) 
e maciez para cabelo, barba e bigode com ação Anti-
Aging e bactericida. Promove sensação de limpeza, 
frescor e crescimento saudável. Auxilia na prevenção 
de acne e foliculite. Eficiente ação desodorante.

Perfect
Tratamento perfeito da raiz às pontas para todos os 
tipos de cabelo. Tecnologia biossintetizada derivada de 
fontes naturais com ativos inteligentes que preenchem                
as partes mais porosas dos fios. 

ATIVO PRINCIPAL: : Hyaluronic Acid

Vegan Detox
Shampoo com alta tecnologia que proporciona 
limpeza suave. Remoção de metais pesados, cloro e 
impurezas. Protege a fibra capilar e o couro cabeludo 
contra agentes poluentes criando uma incrível 
barreira natural.
Elimina tons esverdeados.
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ATIVOS PRINCIPAIS: : Glow System, Anionic, Polymer, 
Natural Film e Vegan Complex.

Indicado para todos os tipos de cabelo. 
Proporciona a nano-reposição da massa 
proteica e a nano-regeneração dos fios 
danificados, restaurando a elasticidade, 
força e aparência natural do cabelo. Sela 
as cutículas, prolonga a hidratação, além 
de intensificar o brilho dos fios. Promove 
maciez e redução de volume.

Net Mask

ATIVO PRINCIPAL: : Linum Seed Fiber
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Tratamento para crescimento e fortalecimento capilar 
que também previne a queda. Eleva a atividade 
metabólica, estimula as células-tronco foliculares e 
a circulação sanguínea revitalizando o folículo capilar. 
Poderoso antioxidante, reduz a oleosidade e regenera o 
couro cabeludo. Aumenta o diâmetro dos fios com ativo 
anti-afinamento. Alternativa potente e segura para 
quem deseja ter cabelos longos e resistentes. 
Enriquecido com:

4% BAICAPIL: 4% BAICAPIL: ativo inovador orgânico que age na raiz 
do fio, é responsável por ativar as células-tronco que 
originam os fios, favorecendo a respiração celular, 
estimulando o crescimento e aumento de volume dos 
fios e a diminuição da queda. Protege dos danos do 
stress oxidativo e possui ação Anti-Aging.

2% AMINOÁCIDOS: 2% AMINOÁCIDOS: conjunto de biomoléculas que eleva 
a atividade metabólica e acelera o crescimento capilar, 
garante um volume surpreendente, aumentando o 
diâmetro dos fios, recuperando o aspecto saudável e 
forte.

Tonic
FLUIDO DE CRESCIMENTOFLUIDO DE CRESCIMENTO
CAPILAR - Uso TópicoCAPILAR - Uso Tópico

Caps
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CÁPSULAS DE VITAMINAS SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CÁPSULAS DE VITAMINAS 
E MINERAIS PARA CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DE E MINERAIS PARA CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DE 
CABELOS, UNHAS ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS - Uso Oral  CABELOS, UNHAS ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS - Uso Oral  

Complexo vitamínico com fórmula nutritiva desenvolvido 
através de moderna tecnologia micronizada, sendo de fácil 
absorção, para fortalecimento e hidratação interna da fibra 
capilar. Promove o aumento da resistência dos fios e prolonga 
a vida dos cabelos. 
A suplementação desses nutrientes, poderá resolver tais 
preocupações de beleza, sinalizando a saúde dos cabelos, que 
será refletida na maciez, hidratação e brilho dos fios, atuando 
de dentro para fora.
Enriquecida com:

Ingerir 1 cápsula ao dia.

• Não contêm: Açúcar, sal, trigo, glúten, ovos, amendoins ou 
castanhas.
• Sem lactose. Zero Calorias. 100% Natural.%02
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Indicado para reconstrução 
capilar de cabelos desvitalizados, 
quimicamente tratados (coloração, 
alisamento e escova progressiva) 
e que fazem uso de secador e 
prancha.

Uso Obrigatório;

ATIVO PRINCIPAL: : Soft Hair

Beach Waves
• CABELO COM EFEITO DE PRAIA• CABELO COM EFEITO DE PRAIA
• PELÍCULA DE PROTEÇÃO • PELÍCULA DE PROTEÇÃO 
• ANTIPOLUIÇÃO • PROTEÇÃO TÉRMICA• ANTIPOLUIÇÃO • PROTEÇÃO TÉRMICA

Para todos os tipos de cabelo. Texturização 
e finalização com “efeito praia ”  proporciona 
movimento despojado e natural. Protege 
das agressões urbanas, poeira e poluição, 
blindando os fios e mantendo-os saudáveis.
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Uso Obrigatório;
Golden Beige
Bege Dourado

AGE COM SOBREPOSIÇÃOAGE COM SOBREPOSIÇÃO
DE MICROPIGMENTOS DE MICROPIGMENTOS 
NOBRES SEM METAIS NOBRES SEM METAIS 
OU OXIDANTESOU OXIDANTES

Reconstrói os fios. Aumenta a 
durabilidade da cor proporcionando 
muito mais brilho.
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ATIVO PRINCIPAL: : Soft Hair

Indicado para todos os tipos de cabelo. Repara e trata 
profundamente os fios fragilizados, devolvendo brilho, maciez e 
vitalidade. Recupera os fios,  restabelecendo  suas propriedades 
naturais. Reduz frizz. 

Specific Mask

Doses altamente concentradas 
para reconstrução capilar em 4 
semanas. Reconstrói, hidrata, 
fortalece e protege a fibra 
capilar. 

Shock Repair
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ATIVO PRINCIPAL: : Soft Hair

ATIVO PRINCIPAL: : Bio Affinity Complex

Ultra Concentrated
Booster
POTENCIALIZADOR MULTIFUNCIONAL 
PARA INTENSIFICAR AS MÁSCARAS 
DE TRATAMENTO CAPILAR 

Recupera a camada lipídica protetora do cabelo 
preservando o equilíbrio de água nos fios e 
restaura sua impermeabilidade natural.

ATIVOS PRINCIPAIS:: Ceramides, Vitamin E/F e 
Amaranth Oil.
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ATIVOS PRINCIPAIS: : Curly Control
 e Natural Film.
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Fixação média, maleável e efeito 
fosco. Define, fixa e estiliza.

Fix Pomade

ATIVO PRINCIPAL: : Holding Layer

Brilho, bloqueador de umidade 
e Antifrizz. Disciplina os fios, 
prolongando o efeito liso. 
Também utilizada para barba e 
bigode.

Fixação forte e duradoura. 
Efeito Fosco. Define, fixa e 
estiliza.

ATIVO PRINCIPAL: : Beeswax ATIVO PRINCIPAL: : Holding Layer

Shine Pomade Fix-Strong Pomade
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Gel sem álcool com brilho moderado. 
Define, modela e fixa. Não deposita 
resíduos causadores da calvície 
cosmética.

Acqua Gel

ATIVOS PRINCIPAIS: : Bio Affinity Complex, 
Holding Layer e Wheat Protein

Flexibilidade, volume e textura. 
Efeito Fosco. Estiliza cabelos 
curtos e proporciona volume na 
raiz em cabelos longos.

Volumizing
Styling Powder

ATIVOS PRINCIPAIS: : Holding Layer         
e  N-Effect 

Spray fixador de cabelo extra forte 
com jato seco. Esculpe, estiliza e fixa 
qualquer tipo de penteado.

Sculpt Fix

ATIVOS PRINCIPAIS: : Holding Layer e Primrose 
Extract
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Concentrado de proteínas e aminoácidos. Tratamento de 
reconstrução com ativação térmica. Obrigatório o uso de 
ondas de calor para absorção e fixação dos ativos.

Brush Keratin

ATIVOS PRINCIPAIS: : Glow System e Avocado Oil

Tratamento Thermo Ativado. Para cabelos com 
tendência a oleosidade e com pouco volume. 
Proporciona brilho, maciez e textura. Anti-Aging.

Body & Volume

ATIVOS PRINCIPAIS: : Holding Layer, Bio Affinity Complex 
e Glow System

PR
O

DU

TO
 

NÃO TESTA
D O

PR
O

DU

TO
 

NÃO TESTA
D O

Spray desembaraçante e reconstrutor – nutritivo diurno 
e noturno. Ideal para cabelos fragilizados, ressecados e 
sem tendência a oleosidade.

Day by Day

ATIVOS PRINCIPAIS: : Glow System, Ceramides e Phospholipids

Leave-in com proteção UV. Desembaraçante e protetor 
térmico. Ameniza o frizz e proporciona brilho e maciez.

Hair Protector

ATIVOS PRINCIPAIS: : Glow System, Bio Affinity Complex  
e Bio Amino Acids
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DIA E NOITE



Leave-in Antifrizz. Reduz o volume 
e define os cachos de forma 
natural.

Curly Light

ATIVO PRINCIPAL: : Polar Rose Elixir

Define e fixa os cachos, aumentando a 
durabilidade do penteado. Bloqueador 
de umidade.

Curly Fix

ATIVO PRINCIPAL: : Polar Rose Elixir
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Leave-in sem enxague em spray. Protetor térmico 
para uso com babyliss. Aumenta a durabilidade 
dos cachos e controla o frizz. Volumizador de raiz. 
Possui secagem rápida e prolonga o penteado por 
24h. 

Fluid Fix

ATIVO PRINCIPAL:: Wheat Protein

Amino

Potencializa a hidratação. Desembaraçante e Protetor 
Térmico que melhora o deslizamento da escova/prancha. 
Color Protection.
Sela os fios e proporciona brilho intenso de gloss.
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ATIVO PRINCIPAL:: Blend of Miracle Oils

USO CO M
BABYLISS

Curly Twist
FINALIZADOR PARA TÉCNICA DE 
FITAGEM. Texturiza os fios, hidrata 
e define os cachos, diminui o frizz e 
promove brilho intenso. 

ATIVO PRINCIPAL: : Polar Rose Elixir
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Legendas

Reparador instantâneo dos fios. 
Recupera e protege a fibra, evitando 
seu desgaste. Bloqueador de umidade 
com sensorial aveludado e seco. 
Proporciona maciez e brilho. Antifrizz.

Instant Repair

ATIVOS PRINCIPAIS:: Argan Oil e Avocado Oil

Proporciona brilho intenso e 
recupera a estrutura natural 
do cabelo. Prolonga o efeito da 
escova bloqueando a umidade e 
aumentando a hidratação da fibra. 
Antifrizz. Protege a cor e previne o 
surgimento de pontas duplas.

Fluid Shine

ATIVO PRINCIPAL:: Polisil

Proporciona sedosidade, auxilia 
na recuperação de pontas duplas 
e controla o frizz.

Gloss Shine

ATIVOS PRINCIPAIS:: Monoil Oil e Amaranth Oil
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SEM GLÚTEN

SEM SAL

SEM SULFATO

SEM CORANTES

VEGANO

SEM CONSERVANTES

SEM CHUMBO

SEM LACTOSE

SEM PARABENOS

SEM PETROLATOS
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