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Com o ativo cientificamente avançado KERASCALP™; 

argila vermelha, rica em minerais e óleo de semente de 

Pracaxi da Amazônia, esta linha ecologicamente correta 

rejuvenesce o cabelo e couro cabeludo para cultivar uma 

beleza natural, todos os dias.



PURIFYING SHAMPOO 
Limpe suavemente as impurezas enquanto aumenta a 
resistência e o brilho dos cabelos da raiz às pontas.

MOISTURIZING CONDITIONER 
Hidrate profundamente e desembarace o cabelo, para fios 
mais brilhantes, macios e mais fortes. 

DEEP REPAIR MASK 
Restaure a beleza e juventude dos cabelos com uma 
poderosa dose de um blend de óleos hidratantes, nutritivos e 
antioxidantes.  

NUTRI PROTECT LEAVE-IN  
Desembarace, nutra e proteja os cabelos do calor, do frizz e 
das pontas duplas com um tratamento leave-in leve e sedoso.

1. Massageie o Purifying Shampoo nos cabelos molhados. 
Enxágue bem. 

2. Aplique o Moisturizing Conditioner nos cabelos molhados, 
espalhando uniformemente em todo o comprimento dos 
fios. Deixe agir por 1 minuto. Enxágue bem. 

3. Remova o excesso de água e aplique a Deep Repair Mask 
no cabelo úmido, espalhando uniformemente em todo 
o comprimento dos fios. Deixe agir por 5-10 minutos. 
Enxágue bem. Use de uma a duas vezes por semana. 

4. Nos cabelos úmidos ou secos, aplique uma pequena 
quantidade de Nutri Protect Leave-in do comprimento 
às pontas. Finalize o cabelo conforme desejado. Use 
diariamente.
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♥  Feito para todos os tipos de cabelo

♥  Livre de sal, parabenos, sulfatos, corantes, silicones 

♥  Cruelty-free 

♥  Ecologicamente correto

♥  Vegano

VAI AMAR RITUAL

INGREDIENTES NATURAIS

CARACTERÍSTICAS QUE VOCÊ MELHOR

KERASCALP™  

Derivado da fruta amla e aprimorado pela ciência 
para ajudar a manter a beleza e saúde dos cabelos. 
Esse ingrediente avançado ajuda a prevenir os efeitos 
visíveis do envelhecimento dos folículos capilares, como 
diminuição do volume, enfraquecimento dos fios, quebra e 
crescimento lento dos fios, ajudando a evitar a degradação 
e aumentar a expressão do colágeno XVII (COL17A1).

ARGILA VERMELHA  
Argila rica em minerais apreciada por suas propriedades 
rejuvenescedoras. 

ÓLEO DE SEMENTE DE PRACAXI 
Colhida de forma ética na Amazônia, o óleo desta semente é 
conhecido por promover hidratação e brilho aos cabelos. 

BLEND DE ÓLEOS BOTÂNICOS 
Um blend com sete óleos exclusivos para hidratar 
profundamente e fortalecer os cabelos. 
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PARA O SEU CABELO


