


PÓ DESCOLORANTE
Desenvolvido com ativos de 
tratamento e proteção que 
preservam a integridade da 
fibra capilar durante a 
descoloração. Não levanta 
pó (dust free).



OX COLORS 
É suavemente perfumada, 
ideal para ser utilizado em 
todos os processos de 
clareamento como, 
descoloração, luzes e mechas, 
garantindo um clareamento 
rápido, uniforme e contínuo, 
forma uma emulsão cremosa 
com excelente desempenho 
sem danificar o fio.



DESMAIA CABELO
A máscara desmaia cabelo 
é um produto desenvolvido 
para hidratar os fios 
ressecados, enriquecida 
com óleo de coco que é 
rico em vitamina E, K e 
Ácidos Graxos, a 
combinação perfeita para 
combater o ressecado e 
reduzir o frizz.



BB CREAM
A linha BB Cream foi 
especialmente 
desenvolvida para o 
tratamento de cabelos 
danificados por ações 
de colorações, 
descolorações, 
relaxamento, 
permanentes, 
agressões químicas e 
ambientais. 
Indicada para todos os 
tipos de cabelos.



ECOKERATIN
- TOTAL REPAIR
Desenvolvido com o 
exclusivo Óleo de Argan e 
Óleo de Monoi. Trata-se 
de um produto 
antioxidante que trata da 
saúde do cabelo, deixando 
– o com muito brilho e 
sem frizz.



RECONSTRUTOR CAPILAR -
ECOKERATIN
Desenvolvido com um complexo 
defrizante dos fios, que agem 
em sinergia sobre os cabelos, 
sem aplicação de shampoo 
antirresíduos. Num passo único 
você realiza um tratamento 
intensivo de reconstrução dos 
fios, desde a primeira aplicação 
que, reduz o volume, elimina o 
frizz e proporciona fios 
controlados por até 3 meses. 



MÁSCARA BLACK 
PLATINUM
Máscara Matizadora Black 
Platinum, foi especialmente 
desenvolvida para mascarar 
o amarelado dos fios loiros, 
grisalhos e brancos, 
causados pela ação do 
tempo, nicotina, poluição, 
raios UV e coloração. Seu 
efeito é gradual e 

progressivo.



MÁSCARA MATIZADORA 
VIOLETA
Desenvolvida para 
recuperar o brilho dos 
cabelos louros e 
mechados, devolvendo a 
umidade natural dos fios, 
através dos ativos 
proporcionando muito 
mais brilho e sedosidade. 
Além de proteger as fibras, 
reforçando sua resistência 
a danos mecânicos e 
químicos.



A MÁSCARA MATIZADORA 
VERMELHA
Desenvolvida para 
recuperar o brilho dos 
cabelos vermelhos e 
tingidos, a máscara 
matizadora devolve a 
umidade natural dos fios, 
através dos ativos, 
proporcionando muito 
mais brilho e sedosidade
aos fios. Além de proteger 
as fibras, reforçando sua 
resistência a danos 
mecânicos e químicos.



BTX BLOND
Desenvolvido com 
tecnologia única e especial 
para cabelos louros ou com 
mechas, confere brilho e 
hidratação ao mesmo 
tempo em que os mantém 
alinhados e sem frizz. Age 
no selamento das cutículas 
e reposição de massa, 
recuperando toda a 
estrutura capilar.



PROFISSIONAL COM ARGAN
A linha Profissional foi 
desenvolvida para Reeducar, 
Alinhar, Hidratar e Proteger os fios. 
Forma um filme sedoso e 
aveludado sobre os fios 
protegendo-os e os condicionado 
sem deixá-los oleosos. Restabelece 
a hidratação e reestruturação dos 
fios danificados por diversas 
agressões diárias. Promove o 
selamento da cutícula, 
desembaraçando os fios e 
prolongando o penteado, 
deixando-os leves, macios e 
um brilho intenso.



SELANTE – BTX CAPILAR
Contém em sua formulação 
extrato vegetal hidrolizado rico 
em proteínas, carboidratos e 
polissacarídeos – Ativos que 
promovem a nutrição e 
hidratação em porcentagens 
altíssimas e baixo peso molecular, 
deixando os cabelos tratados por 
igual, da raiz as pontas, com 
leveza e brilho intenso. Indicado 
para os cabelos opacos e sem 
brilho, que embaraçam 
facilmente e perdem grande 
quantidade de água.



SHAMPOO TROPICAL 
BRAZILIAN THERAPY
Especialmente desenvolvido 
com ativos naturais, visando 
manter os cabelos 
profundamente hidratados, 
aferindo brilho, nutrição e 
hidratação.



MÁSCARA TROPICAL BRAZILIZAN 
THERAPY
É um produto antioxidante que 
cuida da saúde dos fios, nutre e 
regenera a fibra capilar, 
desenvolvendo força e 
melhorando a textura dos 
cabelos.



RECONDICIONADOR BIFÁSICO BRAZILIAN 
THERAPY
Possui sistema multiação e uma 
formulação moderna pode ser utilizado 
como suplemento capilar, protetor 
térmico, hidratante pode ser aplicado 
nos fios antes de ficarem expostos ao 
sol, água de mar ou de piscinas. Foi 
especialmente desenvolvido com ativos 
naturais que têm a capacidade de 
impedir a perda de água que ocasiona 
o ressecamento, opacidade, quebra e 
formação de pontas duplas no fio, 
visando manter os cabelos 
profundamente hidratados, 
brilho e controle do frizz.



ANABOLIZANTE CAPILAR
É um suplemento capilar que 
fortalece os fios, recuperando os 
cabelos agredidos e fragilizados 
pelo constante uso de 
químicas. Age repondo a massa 
capilar perdida, fazendo com 
que o crescimento continuo dos 
fios permaneça totalmente 
saudável e forte evitando assim 
a quebra dos fios. Proporciona 
resultado imediato blindando as 
cutículas, oferecendo maciez, 
brilho, sedosidade e 
maleabilidade aos fios.



BANHO DE VERNIZ 
Este Complexo Hidratante de óleos 
vegetais, proteínas e aminoácidos 
repara toda a porosidade da fibra, 
deixando os macios, sedosos e com 
brilho intenso. Afim de Reativar o 
brilho e a vitalidade perdida nos 
fios durante os processos de 
tratamentos químicos, agressões do 
dia a dia e altas temperaturas, o 
Banho de Verniz tem o poder de 
Hidratação e Nutrição Profunda. 
Realiza uma cauterização nos fios 
recuperando a fibra capilar e 
reavivando a cor dos cabelos
e um brilho surpreendente.



BLACK PLATINUM
Desenvolvido com uma combinação 
balanceada e exclusiva de pigmentos 
violeta, Argan, Açaí e Vitamina E, que 
atuam como agentes eliminadores, 
matizando os fios, reduzindo os tons 
amarelados nos cabelos brancos, 
loiros, com mechas ou descoloridos. 
Com esta sinergia de nutrientes que 
agem na reestruturação da matriz 
lipídica, possui ação antioxidante e 
contribui na permeação do 
pigmento, reparando, hidratando e 
nutrindo a fibra capilar.



MATIZADOR VIOLETA
Possui Pantenol que tem a 
propriedade de reparar danos 
causados por tinturas, 
permanentes e outros 
agentes, contém Keratina que 
confere força e proteção a 
fibra capilar e Manteiga de 
Cupuaçu que é emoliente, 
proporcionando um toque 
agradável, maciez e 
hidratação.



COMPLEX CARE
Enriquecida com complexo de 
Queratina, Óleo de Baru, Óleo 
de Cártamo e Filtro Solar, é 
ideal para uso após 
tratamento e qualquer tipo 
de aplicação química, 
penetrando nos fios para 
hidratá-los profundamente. 
Recupera a estrutura dos fios 
porosos e os fortalece, 
diminuindo a quebra e 
protegendo os fios, deixando 
macios e brilhantes.



BB CREAM
A linha Manutenção BB CREAM 
é rica em vitaminas e nutrientes 
essenciais á nutrição dos fios, 
favorece a hidratação profunda 
da fibra capilar, resultando em 
maciez e brilho o que realça a 
beleza dos cabelos. Contém 
carboidratos com propriedades 
de antiressecamento, 
revitalização e reposição de 
aminoácidos, auxiliando no 
crescimento dos fios.



HIDRATAÇÃO LÍQUIDA
Hidratação Líquida com ação 
instantânea. Hidratação e 
nutrição intensiva em 3 
minutos. Deixa os cabelos 
selados e brilhantes. 
Contém termoproteção.



SERUM REPARADOR
Revitaliza, hidrata e controla 
o frizz dos fios. Enriquecido 
com ativos emolientes e 
revitalizantes que conferem 
brilho e maleabilidade 
deixando seus cabelos com 
brilho absoluto.



LISO MÁGICO
Desenvolvido especialmente 
para os apaixonados pelo 
cabelo liso, o Liso Mágico é a 
solução mais inovadora e 
indispensável para o seu dia a 
dia. Com Sericina e óleo de 
linhaça, oferece diversos 
benefícios mágicos de uma só 
vez.



FLUÍDO MATIZADOR EM SPRAY 
Corrige instantaneamente o tom 
amarelo dos fios. Com D’Pantenol, 
Colágeno, e Pigmento Violeta reparam 
danos na fibra, previne o 
amarelamento dos fios, melhora a 
elasticidade da fibra capilar, oferece 
proteção da cor, anti-envelhecimento
além de matizar e realçar o tom loiro 
dos fios. Em combinação com os 
Aminoácidos da Queratina ele promove 
ação anti-emborrachamento, 
eliminando o ressecado, além de 
proporcionar sedosidade, prevenção de 
pontas duplas, hidratação e 
crescimento capilar. 




