SE NEM OS DEDOS DA MÃO
SÃO IGUAIS, IMAGINE OS
CACHOS!
Cada tipo de cacho exige um
cuidado específico. E por isso, a
Dokmos foi a fundo na busca do
entendimento da necessidade de
cada um.
A linha Cachonei oferece cuidados
de finalização específicos para cada
tipo de estrutura do fio, ondulados,
cacheados, crespos, crespíssimos
ou em transição essa linha tem o
que você precisa!

UMA LINHA TODA
DE CUIDADOS
PARA CACHOS.

O QUE ELA TEM?
formulação

O PODER NACIONAL DA MUCILAGEM DE MANDACARU
MANDACARU, nativo do nordeste brasileiro, seu tronco é constituído por uma
mucilagem fibrosa, esponjosa e complexa. Portanto, é capaz de reter água e nutrientes,
assegurando a resistência da planta em ambientes inóspitos, perpetuando sua
sobrevivência em temperaturas extremas e baixa umidade por longos períodos.
A Mucilagem de Mandacaru é resultante de uma sofisticada reação do elixir
concentrado do mandacaru integral, obtida através da biofermentação de seus
açucares, tendo como produto final uma alta fração de PCA Sódico.

RESULTADOS MILAGROSOS PARA
TODOS OS CACHOS:
Alto pode de retenção hídrica na pele e no
cabelo, doando hidratação super intensiva;
Cria biofilme natural protetor de pele e
cabelos;
Gera condicionamento;
Promove espalhamento, lubricidade e
penteabilidade aos fios;
Adiciona suavidade e leveza às formulações.

PCA Sódico: É o sal de sódio do
ácido porrolidonacarboxílico, presente
naturalmente no Fator Natural de
Hidratação (FNH ou NMF) que
apresenta capacidade de hidratação
superior à glicerina.
Funções: Antiestático, Condicionante
de Cabelo e da Pele, Umectante.

ATIVO PRESENTE EM
TODA A LINHA.

BENEFÍCIOS DO ÁCIDO LÁTICO PARA OS FIOS
O ácido lático é um composto orgânico, que pode ser produzido de forma natural ou
sintética. Derivado especialmente da proteína do leite. Devido ao seu alto poder de
hidratação e capacidade de absorção da água, ele atua nas madeixas deixando-as mais
maleáveis e sem frizz. Além de regular o pH fazendo com que o fio fique mais alinhado.
⠀
Quando aquecido esse ácido preenche os espaços abertos na cutícula do fio,
aumentando a massa e reestruturando a fibra capilar. Sem alisar e nem alterar a
estrutura, promovendo uma nova forma com muito mais brilho.
É o novo truque dos hairs stylist para promover um efeito natural nos fios.

ATIVO PRESENTE NA MÁSCARA E NOS CREMES MULTIFUNCIONAIS

ENRIQUECIDO COM
ÁCIDO LÁTICO

BLEND DE ÓLEOS VEGETAIS
Óleo de coco

Óleo de avelã

Óleo de prímula

Óleo de baru

Óleo de cártamo

Óleo de canola

Óleo de argan

Óleo de mirra (óleos

Óleo de girassol

Azeite de oliva

egípcios)

Óleo de pracaxi

Óleo de café

Óleo de macadâmia

Linhaça

Óleo de apricot

GLICERINA
Contamos também com a maravilhosa glicerina, que é uma substância
umectante, lubrificante e emoliente. O efeito da glicerina no cabelo realmente
parece mágica, pois ela consegue “puxar” a umidade do ar para os fios, ou seja,
ajudar na reposição hídrica.

BLEND DE
15 ÓLEOS VEGETAIS
+ GLICERINA

ATIVOS PRESENTES NA MÁSCARA E NOS CREMES MULTIFUNCIONAIS

COLÁGENO VEGETAL (ACÁCIA SENEGAL)
Forma um filme densos porém flexível que ajuda a reduzir o frizz e manter a definição de
cabelos cacheados por mais tempo. O colágeno vegetal ajuda ainda a hidratar e
recuperar a elasticidade dos cabelos.

PEPTÍDEOS DE SOJA
Agente condicionador de cabelo e também formador de filme, mas seu "pulo do gato"
é a capacidade de levar a umidade/hidratação em áreas chaves do cabelo, ou seja,
onde é mais necessário.

COLÁGENO VEGETAL
+PEPTÍDEOS DE
SOJA

ATIVOS PRESENTES NO SHAMPOO E GEL LÍQUIDO

SHAMPOO

Volumetria:

300ml

Para qualquer tipo de estrutura do
fio: ondulados, cacheados, crespos,
crespíssimos ou em transição;
Esse shampoo “mara” promove uma
limpeza hidratante, tirando do cabelo
só o que precisa sair, afinal de contas,
a hidratação tem que ficar, né?

Mucilagem de Mandacaru
Colágeno Vegetal (Acácia Senegal)
Peptídeos de Soja

MÁSCARA

Volumetria:

300g

Aquela máscara para dar bye bye aos cachos sem
vida. Seus ativos veganos hidratam intensamente e
mantém a saúde e beleza por mais tempo.
Hidratação intensiva;
Condicionamento;
Formação de biofilme natural
protetor dos fios.
Mucilagem de Mandacaru
Blend de Óleos Vegetais
Ácido Lático
Glicerina

FINALIZADORES

Pode ser usado como: pré-shampoo, condicionador ou creme sem enxague.

CREME MULTIFUNCIONAL

CREME MULTIFUNCIONAL

GEL LÍQUIDO

CREME MULTIFUNCIONAL
300g
PARA 2 E 3:
Volumetria:

Creme
coringa
e
tratamento
complementar que sela bem as
cutículas e promove o reequilíbrio dos
fios.
Use
como:
pré-shampoo,
condicionador ou creme sem enxágue.
Seu cabelo, suas regras! Fórmula
especialmente desenvolvida para as
curvaturas 2ABC e 3ABC.

Mucilagem de Mandacaru
Blend de Óleos Vegetais
Ácido Lático
Glicerina

CREME MULTIFUNCIONAL
PARA 4: 300g
Volumetria:

Creme coringa e tratamento complementar que sela bem as cutículas e promove o
reequilíbrio dos fios. Use como: pré-shampoo, condicionador ou creme sem enxágue.
Seu cabelo, suas regras! Fórmula especialmente desenvolvida para as curvaturas
2ABC e 3ABC.
Mucilagem de Mandacaru
Blend de Óleos Vegetais
Ácido Lático
Glicerina

GEL LÍQUIDO

DAY AFTER

Volumetria:

300g

Deixa os fios extremamente leves e naturais, com
textura em gel, sem endurecer. Sem óleo mineral.
Mucilagem de Mandacaru
Colágeno Vegetal
Peptídeos de Soja

Para que serve o day after?
A expressão day after não se refere apenas ao dia posterior à lavagem, mas a todo o
período entre uma higienização e outra, que pode ser de até 6 dias para aquelas que
possuem cabelos bem crespos.

Como funciona?
Como você já viu, o day after compreende todo o período entre uma lavagem e outra.
Como ele deve durar alguns dias, precisa ser muito bem feito para dar o resultado que
você espera. E tudo começa na lavagem e com a escolha do shampoo certo para o seu tipo
de fio e foque na raiz, esfregando com movimentos leves.

tudo sobre
DAY AFTER

O cabelo cacheado/crespo é muito mais delicado que o liso por não receber a oleosidade
natural do couro cabeludo que, em outros tipos de fio, escorre livremente pelo
comprimento. É por isso que a frequência de lavagem dos cabelos cacheados deve ser
mais espaçada, para que não fique sendo retirada a pouca proteção natural que os fios
têm.

QUEM SABE MAIS
VENDE MAIS

MUITO SUCESSO!

