
O Shampoo Extrato de Ervas Pure limpa suavemente e 
purifica a fibra removendo acúmulo e excesso de óleo para 
promover aos cabelos mais força e vitalidade. Com um blend 
de ativos vegetais como: Arginina, Ginseng e Proteína da Soja, 
trata o couro cabeludo prevenindo a queda capilar, 
estimulando o crescimento e melhorando as condições do 
couro cabeludo. 

SHAMPOO

EXTRATO DE ERVAS

O Condicionador Extrato de Ervas Pure condiciona 
suavemente os cabelos, devolvendo hidratação, brilho e 
balanço sem deixar os cabelos “ pesados ou opacos. Com um 
blend de ativos vegetais como: Quina, Capsicum, Pfaffia, 
Urtiga e Germen de Trigo, trata o couro cabeludo prevenindo 
a queda capilar, estimulando o crescimento e melhorando as 
condições do couro cabeludo. 

CONDICIONADOR

EXTRATO DE ERVAS

300ml / 500ml

300ml

300ml

300ml

PARA CABELOS 
COM RAÍZES OLEOSAS 
E PONTAS SECAS

O Shampoo Extrato de Aveia Pure
limpa suavemente a fibra capilar, 
deixando uma fina película protetora. 
Elaborado com pH fisiológico (pH do 
cabelo) e sem adição de SAL, o 
Shampoo Extrato de Aveia Pure, limpa, 
hidrata e previne a queda, estimulando 
o crescimento devido a quantidades 
elevadas de vitamina A, zinco, ferro, 
magnésio e potássio. Deixando os 
cabelos finos e delicados 
com leveza, maciez e brilho.

O Condicionador Extrato de Aveia 
Pure condiciona suavemente a fibra 
capilar, deixando uma fina película 
protetora. Elaborado com ativos como;  
Zinco, Ferro, Magnésio e Potássio, 
promove resistência e crescimento à 
fibra capilar deixando os cabelos 
protegidos contra as ações externas 
(sol, chuva e poluição) e mecânicas 
(chapinhas e secadores). O 
Condicionador Extrato de Aveia Pure, 
blinda os fios, hidrata e previne a 
queda, estimulando o crescimento 
devido aos ativos contidos no Extrato 
de Aveia, deixando os cabelos finos e 
delicados com leveza, maciez e brilho.

SHAMPOO

EXTRATO DE AVEIA
MÁSCARA

EXTRATO DE AVEIA

TOTAL PROTECT

EXTRATO DE AVEIA

CONDICIONADOR

EXTRATO DE AVEIA

PARA CABELOS 
FINOS E QUEBRADIÇOS

O 
Pure
capilar, deixando uma fina película 
protetora. Elaborado com ativos como;  
Zinco, Ferro, Magnésio e Potássio, 
promove resistência e crescimento à 
fibra capilar deixando os cabelos 
protegidos contra as ações externas 
(sol, chuva e poluição) e mecânicas 
(chapinhas e secadores). O 
Condicionador Extrato de Aveia Pure, 
blinda os fios, hidrata e previne a 
queda, estimulando o crescimento 
devido aos ativos contidos no Extrato 
de Aveia, deixando os cabelos finos e 
delicados com leveza, maciez e brilho.

CONDICIONADOR

EXTRATO DE AVEIA

A Máscara Extrato de Aveia Pure, nutre os 
fios finos e delicados fazendo uma fina 
camada protetora, selando as cutículas e 
dando brilho e balanço aos cabelos. Sua 
indicação de uso é semanal, deixando os 
cabelos finos e delicados com leveza, maciez 
e brilho.

O Total Protect Pure Orgânico é uma emulsão 
com textura leve e desenvolvida para todos os tipos 
de cabelo, indicado para proteger a fibra capilar dos 
efeitos de ações externas (sol, chuva e poluição) ou 
de ações de fontes de calor (secadores de cabelo).
Sua formulação contém Extrato de Aveia e Proteína 
hidrolisada do Trigo, ativos 100% naturais, repara e 
hidrata seus cabelos da raiz às pontas, fornece ao 
cabelo danificado condicionamento, reparação e 
proteção formadora de filme, retirando o frizz e 
dando brilho intenso.

250ml

250g

Desenvolvido para cabelos sensibilizados, com 
alto grau de desidratação e danificado por 
processos Químicos ou agressões externas, o 
Shampoo Óleos Essenciais Pure, deixa uma 
camada protetora dos fios, deixando-o com um 
aspecto saudável e bonito. Esta camada 
protetora evita que os fios percam água, que é 
essencial para manter as madeixas hidratadas, 
minimizando os efeitos que os fios sofrem no 
dia a dia, com Sol, vento, poluição, secador e 
chapinha, mantendo os fios hidratados e 
nutridos por muito mais tempo.

Com um alto poder de Condicionamento e 
tratamento o Condicionador Óleos Essenciais 
Pure é indicado para cabelos fragilizados, 
desidratados por processos químicos ou 
agressões externas, coloridos e pós 
progressiva. Elaborado com um Blend de óleos 
essenciais e extratos vegetais nutritivos ele 
proporciona desembaraço, selamento da 
cutícula e nutrição intensiva à fibra capilar, 
evitando que os fios percam água, que é 
essencial para manter as madeixas hidratadas, 
minimizando os efeitos que os fios sofrem no 
dia a dia, com Sol, vento, poluição, secador e 
chapinha, mantendo os fios hidratados e 
nutridos por muito mais tempo.

SHAMPOO

ÓLEOS ESSENCIAIS

MÁSCARA

ÓLEOS ESSENCIAIS

MAGIC REPAIR

ÓLEOS ESSENCIAIS

CONDICIONADOR

ÓLEOS ESSENCIAIS

PARA CABELOS 
SECOS E QUEBRADIÇOS

Desenvolvido para cabelos sensibilizados, com 
alto grau de desidratação e danificado por 
processos Químicos ou agressões externas, o 

, deixa uma 
camada protetora dos fios, deixando-o com um 
aspecto saudável e bonito. Esta camada 
protetora evita que os fios percam água, que é 

MÁSCARA

ÓLEOS ESSENCIAIS

A Máscara Óleos Essenciais Pure repõe a parte 
hídrica perdida durante os processos químicos, 
equilibrando a nutrição e devolvendo aos 
cabelos hidratação, flexibilidade, maciez e brilho, 
por meio de uma combinação de óleos como; 
Argan, Macadâmia e Camelina, sem falar da 
Queratina, que devolve resistência aos cabelos e 
a Creatina que potencializa a ação de todos os 
nutrientes.

O Reconstrutor Capilar Magic Repair Pure  é 
indicado para reparação de cabelos secos, 
danificados e quebradiços. Suas matérias primas de 
alta tecnologia devolvem encorpamento para fibra 
sem deixar de lado a emoliencia, sedosidade, 
prevenção do ressecamento e pontas duplas. Sua 
mistura de óleos essenciais fazem uma fina camada 
de proteção, dando mais brilho e proteção contra 
ações externas (sol, chuva e poluição). Ideal para 
quem faz uso constante de secador e chapinhas.   

250g

250ml

300ml

300ml

Desenvolvido especialmente para os 
fios ondulados e cacheados, o 
Shampoo Extrato de Avocado Pure
limpa suavemente sem ressecar. Com 
um blend de óleos vegetais extraído do 
Extrato de Avocado ele tem um alto 
grau de antioxidantes que combatem o 
envelhecimento e facilita o crescimento 
de novos fios. Lembrando que a linha 
Extrato de Avocado Pure não contém 
Parabenos, Sulfactantes ou ativos 
animais.

O Condicionador Extrato de Avocado 
Pure, foi desenvolvido especialmente 
para os fios ondulados e cacheados. 
Sua formulação contém um blend de 
óleos Vegetais extraído do Extrato de 
Avocado que retém a umidade dos fios 
fortalecendo a fibra danificada, 
proporciona brilho, diminuição do friz, 
evitando pontas duplas e selando as 
cutículas, dando ao seu cacho um 
toque mais suave e não oleoso.

SHAMPOO

EXTRATO DE AVOCADO
MÁSCARA

EXTRATO DE AVOCADO

ATIVADOR DE CACHOS

EXTRATO DE AVOCADO

CONDICIONADOR

EXTRATO DE AVOCADO

PARA CABELOS 
CACHEADOS E 
ONDULADOS

A Máscara Extrato de Avocado Pure, foi 
desenvolvida especialmente para os fios ondulados 
e cacheados, que passaram por processos de 
desidratação química ou externa. Sua formulação 
contém óleos Vegetais extraído do Extrato de 
Avocado que devolvem a nutrição, resistência, 
Flexibilidade e maciez em poucas aplicações, 
trazendo novamente o brilho, balanço e controlando 
o volume e o frizz dos seus cachos.

O Ativador de Cachos Extrato de Avocado Pure,
proporciona definição dos cachos, controle do 
volume e brilho dos cabelos Ondulados ou 
cacheados sem perder a naturalidade e o 
movimento. Com agentes que auxiliam no 
desembaraço, bloqueiam a humidade, e fazem um 
“filme protetor” em volta da fibra os seus cachos 
ficarão com um formato mais definido por muito 
mais tempo. Ideal para ser usado com os cabelos 
húmidos, secos ou com o auxílio de um difusor. 

250g

300ml

300ml

Com um alto poder de Condicionamento e 
tratamento o 
Pure
desidratados por processos químicos ou 
agressões externas, coloridos e pós 
progressiva. Elaborado com um Blend de óleos 
essenciais e extratos vegetais nutritivos ele 
proporciona desembaraço, selamento da 
cutícula e nutrição intensiva à fibra capilar, 
evitando que os fios percam água, que é 
essencial para manter as madeixas hidratadas, 
minimizando os efeitos que os fios sofrem no 
dia a dia, com Sol, vento, poluição, secador e 
chapinha, mantendo os fios hidratados e 
nutridos por muito mais tempo.

CONDICIONADOR

ÓLEOS ESSENCIAIS

300ml

Desenvolvido para cabelos sensibilizados, com 
alto grau de desidratação e danificado por 
processos Químicos ou agressões externas, o 
Shampoo Óleos Essenciais Pure
camada protetora dos fios, deixando-o com um 
aspecto saudável e bonito. Esta camada 
protetora evita que os fios percam água, que é 
essencial para manter as madeixas hidratadas, 
minimizando os efeitos que os fios sofrem no 
dia a dia, com Sol, vento, poluição, secador e 
chapinha, mantendo os fios hidratados e 
nutridos por muito mais tempo.

SHAMPOO

ÓLEOS ESSENCIAIS

mistura de óleos essenciais fazem uma fina camada 
de proteção, dando mais brilho e proteção contra 
ações externas (sol, chuva e poluição). Ideal para 
quem faz uso constante de secador e chapinhas.   

EXTRATO DE AVOCADO

PARA CABELOS 
CACHEADOS E 

Ativador de Cachos Extrato de Avocado Pure,
proporciona definição dos cachos, controle do 
volume e brilho dos cabelos Ondulados ou 
cacheados sem perder a naturalidade e o 
movimento. Com agentes que auxiliam no 
desembaraço, bloqueiam a humidade, e fazem um 
“filme protetor” em volta da fibra os seus cachos 
ficarão com um formato mais definido por muito 
mais tempo. Ideal para ser usado com os cabelos 
húmidos, secos ou com o auxílio de um difusor. 

250ml
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