


FAÇA VOCÊ MESMA SUA 
MISTURA PODEROSA! DO IT 
YOURSELF! 

Prepare seu tratamento personalizado 
com a base hidratante, altamente 
concentrada e fácil de misturar. 

Criada para atuar como um 
catalisador para as ampolas que dão 
aquele BOOOOM de saúde e beleza 
aos seus fios. 



MÁSCARA 

Sua fórmula é ideal para ser misturada com nossas ampolas do Crono Diva para 
tratar o seu cabelo.  
 
Quer adicionar ingredientes naturais também? Vá em frente e ARRASE!  
 

Seu cabelo, suas regras!  

Volumetria: 
250g 



AMPOLA HIDRATAÇÃO 
FLUÍDO ULTRACONCENTRADA COM ÁCIDO HIALURÔNICO 
 
Sabia que o cabelo também envelhece e perde a capacidade de reter água? Como 
consequência deste processo, os fios ficam mais porosos, quebradiços, ressecados e 
com pouca elasticidade.  
 
E aí que esse ativo maravilhoso entra em ação, revertendo esses danos e trazendo de 
volta a saúde e beleza dos fios. O ácido hialurônico faz um bem danado para suas 
madeixas. 

Volumetria: 
35ml 



AMPOLA NUTRIÇÃO 
FÓRMULA ULTRACONCENTRADA COM VEGAN ELIXIR OIL 
 
Complexo vegano de 15 super óleos que se traduz em um elixir exclusivo, rico em 
ácidos graxos que conseguem atingir estruturas internas dos cabelos com facilidade, 
devolvendo os nutrientes perdidos para dar fim ao frizz e ressecamento.  
 
Um complexo transformador, que traz inigualável nutrição, hidratação e proteção. 

Volumetria: 
35ml 



AMPOLA RECONSTRUÇÃO 

FÓRMULA ULTRACONCENTRADA DE PROTEÍNAS DA BATATA 
DOCE  
 
As proteínas fornecidas pela batata doce presente estão presentes na formulação 
deste fluido. São perfeita para proteger a estrutura proteica dos fios contra danos 
mecânicos, fortalecer contra quebra e reconstruir.  
 
Promove a saúde dos cabelos, pois ela fornece um carboidrato de qualidade e 
micronutrientes que participam da formação dos fios. 

Volumetria: 
35ml 



MODO DE USO  
APLICA-SE PARA TODAS AS AMPOLAS DA LINHA CRONO DIVA 

1. Coloque a quantidade necessária ao 
comprimento do seu cabelo em uma 
tigela 
 
 

2. Misture na base, 01 colher de sobremesa 
(10 ml) da ampola de tratamento Crono 
Diva do dia (hidratação, nutrição ou 
reconstrução) 

 
3. Aplique a mistura no cabelo lavado e deixe agir por no mínimo 5 

minutos. Enxágue, finalize como quiser e está pronta a DIVA! 
 



QUEM SABE MAIS 
VENDE MAIS 



MUITO SUCESSO! 
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