


Utilizamos mais de 
50% de matérias 
primas ORGÂNICAS. 
Não usamos corantes, 
parabenos e sulfactantes.

SOMOS
NATURAIS

Não realizamos, em nenhum 
momento de nosso processo de 
desenvolvimento, o TESTE 
EM ANIMAIS.

CRUELDADE FREE

Não utilizamos, em 
todo o nosso processo, 
NENHUMA matéria 
prima extraída de 
animais.

SOMOS
VEGANOS

Extrato de Ervas

ENTENDA PORQUE 

A PURE
é diferente

O Shampoo Extrato de Ervas 
da linha Parabeno Free Pure 
limpa suavemente e purifica a 
fibra removendo acúmulo e 
excesso de óleo para promover 
aos cabelos mais força e vitalida-
de. 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 da linha Parabeno Free 
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



Com um alto poder de Condiciona-
mento e tratamento o Condiciona-
dor 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 desemba-
raço, 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.

Óleos Essenciais

Desenvolvido para cabelos 
sensibilizados, com alto grau de 
desidratação e danificado por 
processos Químicos ou 
agressões externas, o Shampoo 
Óleos Essenciais Parabeno 
Free 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, minimizan-
do 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

CONDICIONADOR
ÓLEOS
ESSENCIAIS

A Máscara Óleos Essenciais Pure repõe a parte hídrica perdida 
durante os processos químicos, equilibrando a nutrição e devolven-
do aos cabelos hidratação, flexibilidade, maciez e brilho, por meio 
de uma combinação de óleos como; Argan, Macadâcia e Camelina, 
sem falar da Queratina, que devolve resistência aos cabelos e a 
Creatina que potencializa a ação de todos os nutrientes.
A Máscara Óleos essenciais Pure Orgânico, forma ainda, uma 
camada protetora com propriedades de condicionamento e efeito 
antiestático, que mantém os fios alinhados, mais lisos e brilhantes. 
Tendo ainda ativos que previnem a formação de pontas duplas e 
melhoram a estabilidade da cor em cabelos coloridos.

MÁSCARA
ÓLEOS
ESSENCIAIS

O Reconstrutor capilar Magic 
Repair Pure  é indicado para 
reparação de cabelos secos, 
danificados e quebradiços. Suas 
matérias primas de alta tecnolo-
gia devolvem encorpamento 
para fibra sem deixar de lado a 
emoliencia, sedosidade, preven-
ção 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.   

MAGIC REPAIR
ÓLEOS
ESSENCIAIS



Extrato de Aveia
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O Shampoo Extrato de Aveia 
Parabeno Free 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.

SHAMPOO
EXTRATO
DE AVEIA

O Condicionador Extrato de 
Aveia Parabeno Free 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.

CONDICONADOR
EXTRATO
DE AVEIA

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.

MÁSCARA
EXTRATO
DE AVEIA

TOTAL PROTECT
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.


