


• Fórmula exclusiva  
• Totalmente vegana 
• Ultra nutritiva 
• Hidratação profunda e 

prolongada 
• Preservação da cor 
• Anti-frizz 
• Brilho estonteante 

Um elixir exclusivo de saúde e 

beleza para seus fios! 

Qualquer tipo de cabelo, 

principalmente os que 

fazem uso de tintas e 

outras químicas. 



ÓLEO DE ROSA MOSQUETA 

Transforma fios ressecados e sem vitalidade em brilhantes e cheios de vida, graças a sua 

composição, que é rica em vitaminas, ômega 3 e 6, ácidos oleicos, entre outros. 

PANTENOL 

Penetra nas mais profundas camadas capilares por isso oferece resultados mais 

completos melhorando a textura e maciez do cabelo. 

ARGAN 

• Grande aliado para tirar o frizz e domar aqueles fios arrepiados  

• Nutre melhor os cabelos mais secos e quebradiços 

• Fecha as escamas do couro cabeludo e garante hidratação por mais tempo 

• Excelente antioxidante 

ATIVOS 



SHAMPOO HIDRATANTE 

O que ele é: Um produto diferenciado, enquanto limpa os ativos presentes ajudam 

também na super hidratação e nutrição dos fios. 

 

Como usar:  Aquele esquema que a gente conhece...  Espremer, ensaboar, enxaguar. 

Lembre-se: a água do mundo está acabando hein?! Então sem essa de deixar o 

chuveiro ligado um tempão... AGITE ANTES DE USAR. 

Volumetria: 

480 ml  



CONDICIONADOR 

Como usar:  Use após usar o lavar os cabelos com o shampoo da linha, e usar a 

máscara. Em dias em que não houver aquele tempinho para máscara, use o 

condicionador após o shampoo. 

Volumetria: 

480 g 



MÁSCARA ULTRA HIDRATANTE 

O que ele é: Para qualquer tipo de cabelo, principalmente os que fazem uso de 

tintas e outras químicas. Fórmula exclusiva e totalmente vegana, ultra nutritiva, que 

hidrata de maneira profunda e prolongada, ajudando na preservação da cor. Além 

disso controla o frizz e promove um brilho estonteante. Tá bom pra você?! 

 

Como usar:  Após lavar os cabelos com o shampoo da linha, enluve os fios com a 

máscara e deixe nos cabelos por 15 a 30 minutos. O efeito pode ser potencializado 

com uso de toca térmica. após enxaguar use o condicionador e finalize como de 

costume.  

Volumetria: 

500 g 



BAG METALIZADA 

Na compra do Kit Capilar Rosa Mosqueta, Pantenol e Argan você leva pra casa 

essa bag super linda e estilosa! 

 
Comprou ganhou! :D 



QUEM SABE MAIS 

VENDE MAIS 



MUITO SUCESSO! 


