CATÁLOGO DE

PRODUTOS
ervasnaturais.com.br

ERVAS NATURAIS
VALORIZA O SEU TALENTO!
Tudo começa dentro do salão, onde o profissional assume a responsabilidade de cuidar da
beleza dos cabelos de suas clientes. Quem atua nesse segmento, sabe que todas as mulheres
desejam cabelos perfeitos. Hoje, o mais comum na vida agitada da mulher moderna, que precisa
conciliar trabalho e família, são fios fragilizados que precisam de tratamento intensivo, para
voltarem a ter saúde, força e brilho.
Profissionais de salão são detentores da técnica e do conhecimento. São eles que demonstram
todo o seu talento identificando o tipo de problema – ou problemas – e o que precisa ser
feito para assegurar o resultado de beleza desejado. E, aliado a esse diagnóstico, o sucesso do
tratamento depende também da eficiência dos produtos aplicados.
Mais do que produtos, a Ervas Naturais é uma empresa voltada para proporcionar soluções de
beleza para os cabelos da mulher brasileira. Cada fórmula foi submetida a rigorosos testes de
qualidade e eficiência, com resultados que encantam até mesmo as mulheres mais exigentes.
Temos orgulho de ser uma empresa nacional, com tecnologia de primeiro mundo desenvolvida
para salões de beleza. Seja na linha profissional, ou na home care, a Ervas Naturais é a melhor
oportunidade de negócios para aumentar sua clientela e lucros no salão.
Procure um dos nossos distribuidores, ou consulte nosso site.

ALCANCE A COR DESEJADA
DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ
NATURAIS
2.0 - Preto

3.0 - Castanho
Escuro

4.0 - Castanho
Médio

5.0 - Castanho
Claro

6.0 - Louro
Escuro

7.0 - Louro
Natural

55.46 - Cereja

55.54 - Castanho
Intenso Mogno

MOGNOS / VERMELHOS
4.56 - Castanho
Mogno

6.46 - Louro
Escuro Mogno

6.35 - Marrom
Dourado Mogno

6.7 - Louro Escuro
Marrom

6.1 - Louro
Escuro Cinza

7.1 - Louro
Natural Cinza

MARRONS / TABACOS
7.7 - Louro
Natural Marrom

7.3 - Louro
Natural Dourado

COBRES / IRISADOS
9.1 - Louro
Muito Claro Cinza

66.46 - Cereja
Intenso

66.66 - Vermelho
Super Intenso

5.5 - Castanho
Cobre

5.22 - Castanho
Irisado Intenso

8.3 - Louro
Claro Dourado

Pratic Color Professional
Coloração Creme Permanente
Colore de forma permanente os fios,
associando maior durabilidade da cor na
fibra capilar e menor tempo de pausa.

ULTRA CLAREADORES

Benefícios:
- Colore na metade do tempo.
- Promove cobertura total dos fios brancos.
- Trata e repõe os lipídios, mantendo a
estrutura e a vitalidade aos cabelos.

12.12 - Louro Ultra
Claro ASH Irisado

MEL / BEGE
7.31 - Louro Natural 8.13 - Louro Claro
Mel
Bege

10.0 - Louro
Claríssimo

DOURADOS

7.73 - Louro Natural 8.77 - Louro Claro
Marrom Dourado
Marrom Intenso

ASH / CINZAS

12.01 - Louro
Ultra Claro Areia

9.0 - Louro
Muito Claro

VERMELHOS ESPECIAIS

6.66 - Louro Escuro 7.66 - Louro Natural
Vermelho Intenso Vermelho Intenso

8.1 - Louro
Claro Cinza

8.0 - Louro
Claro

MIX
0.11 - Cinza

0.66 - Vermelho

Ativos: colágeno e azeite de oliva
Apresentação: 60 g
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NATURAIS / BASE
2.0 - Preto

Tom & Brilho Professional
Tonalizante
Coloração semipermanente de ação
temporária ideal para tratamentos
intermediários, promovendo brilho e
tonalizando cores indesejadas.
Benefícios:
- Não contém amônia, sendo seguro para uso
após relaxamentos e alisamentos.
- Garante mais brilho e hidratação aos
cabelos.
- Resultado garantido na cobertura de brancos
com o uso de técnica exclusiva.

3.0 - Castanho
Escuro

4.0 - Castanho
Médio

5.0 - Castanho
Claro

6.0 - Louro
Escuro

6.23 - Mel
Castanho

6.37 - Marrom

7.0 - Louro
Natural

8.0 - Louro
Claro

MEL / MARRONS
7.23 - Mel
Lavanda

7.31 - Amêndoa

ASH / CINZAS
6.01 - Louro Escuro
Cinza Suave

7.1 - Louro
Natural Cinza

9.11 - Magic
Lights

VERMELHOS ESPECIAIS
55.46 - Cereja

Ativos: colágeno e azeite de oliva
Apresentação: 60 g
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REVELA A COR DESEJADA
SEM AGREDIR OS FIOS

NUTRI ClaREADOR

Emulsão Reveladora

Professional
Pó Descolorante que retira os
pigmentos da fibra capilar, promove
clareamento em até 8 tons.

Professional
Contém em sua formulação peróxido
de hidrogênio em diferentes
concentrações de uso. Foi desenvolvida
para revelar a cor desejada de forma
eficaz, sem agredir os fios.

Benefícios: Indicado para fazer
mechas, balayagens, reflexos, luzes e
descolorações. Clareia e trata os cabelos
com agradável fragância. Dust Free
(não volátil): não levanta pó durante a
aplicação.
Ativos: moléculas polimerizadoras e
queratina.
Apresentação: 400g

Benefícios: É estabilizada mantendo
a volumagem constante. Sua fórmula
cremosa perolizada trata e reconstrói a
cutícula, evitando o ressecamento dos
fios. Mantém a força, a resistência e a
flexibilidade do fio.
Ativos: polímero BioRestore e
queratina.
Apresentação:
900ml (10V, 20V, 30V ou 40V).
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TRATAMENTO DE ALTO IMPACTO
COM RESULTADOS IMEDIATOS

color contrast

Absolut Extreme

Professional
Tratamento de impacto em ampolas concentradas
de ação imediata. Recupera e hidrata os cabelos
coloridos, com mechas, balayage, reflexos e luzes.

Professional
É um tratamento de impacto em ampolas
concentradas que possuem bioafinidade molecular
com a estrutura do fio, promovendo hidratação e
resistência imediatas para cabelos relaxados, alisados
e transformados quimicamente.

Benefícios: Repõe aminoácidos para recuperação
completa da fibra capilar. Prolonga a durabilidade da
cor e dá vitalidade ao cabelo. Garante resistência e
hidratação intensivas.
Ativos: polímero Biorestore e proteínas do trigo.
Apresentação: 15 ml

Benefícios: Repõe aminoácidos para a recuperação
de fios sensibilizados. Rejuvenesce os cabelos,
tornando os fios saudáveis e com mais brilho.
Promove coesão intercelular que repara
e uniformiza a fibra.
Ativos: manteiga de karité, polímero Biorestore e
proteínas do trigo.
Apresentação: 15 ml
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HIDRATA, REALÇA A COR E INTENSIFICA
O BRILHO DE CABELOS COLORIDOS

Máscara red

Máscara Brown

Máscara Black

Professional e Home care
Cabelos vermelhos com luminosidade
e cor intensa. Hidrata, realça a cor
e intensifica o brilho dos cabelos
vermelhos.

Professional e Home care
Cabelos castanhos com luminosidade
e cor intensa. Hidrata, realça a cor
e intensifica o brilho dos cabelos
castanhos.

Professional e Home care
Cabelos pretos com luminosidade
e cor intensa. Hidrata, realça a cor e
intensifica o brilho dos cabelos
pretos.

Benefícios: Recupera a vitalidade e
aumenta a durabilidade da cor dos
cabelos vermelhos. Promove maciez e
sedosidade de longa duração.

Benefícios: Recupera a vitalidade e
aumenta a durabilidade da cor dos
cabelos castanhos. Promove maciez e
sedosidade de longa duração.

Benefícios: Recupera a vitalidade e
aumenta a durabilidade da cor dos
cabelos pretos. Promove maciez e
sedosidade de longa duração.

Ativos: óleo de argan, pró-vitaminas e
polímeros cristalizados.

Ativos: óleo de argan, pró-vitaminas e
polímeros cristalizados.

Ativos: óleo de argan, pró-vitaminas e
polímeros cristalizados.

Apresentação: 500 g e 250 g

Apresentação: 500 g e 250 g

Apresentação: 500 g e 250 g
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REALÇA, MATIZA E ILUMINA
OS CABELOS LOIROS

Shampoo Silver

Máscara Silver

Professional e Home care
Promove matização e realce duradouro
do tom dos cabelos loiros, com mechas,
reflexos, balayagens e grisalhos,
mantendo a luminosidade dos fios.

Professional e Home care
Hidrata profundamente, matiza e realça
a cor de cabelos loiros, com mechas,
reflexos e grisalhos.

Benefícios: Neutraliza o efeito laranja
dos cabelos. Matiza e realça a cor. Evita
o ressecamento excessivo dos fios.

Benefícios: Neutraliza a cor
amarelada dos cabelos, devolvendo
a luminosidade. Evita ressecamento
excessivo dos fios.

Ativos: colágeno e queratina
hidrolisada.

Ativos: óleo de argan e aminoácidos.

Apresentação: 1000 ml e 300 ml

Apresentação: 500 g e 250 g

Shampoo Define Color
Professional e Home Care
Promove limpeza suave dos cabelos
coloridos, protege a cor e aumenta a
durabilidade do tom nos fios.
Benefícios: Higieniza os fios mantendo
a maciez e hidratação. Reequilibra o pH
do cabelo, evitando o desbotamento.
Ativos: aminoácidos, colágeno e
azeite de oliva.
Apresentação: 1000 ml e 300 ml
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TRATAMENTO COMPLETO
PARA PROTEÇÃO E REALCE DA COR

Máscara Define Color

Condicionador Define Color

CREME DE PENTEAR Define Color

Professional e Home Care
Promove hidratação intensiva, em sua
fórmula contém um rico complexo
regenerador, que reestrutura os fios,
além de proteger e realçar a cor.

Professional e Home Care
Possui poder hidratante e prolonga a
durabilidade da cor.

Home Care
Especialmente desenvolvido para
proteger e realçar a cor de cabelos
coloridos ou com mechas.

Benefícios: Elimina instantaneamente
a carga estática e recupera o
alinhamento. Tratamento duradouro
e brilho por mais tempo. Reduz a
porosidade causada por processos
químicos.
Ativos: aminoácidos, colágeno e azeite
de oliva.
Apresentação: 500 g e 250 g

Benefícios: Protege o fio contra
raios solares e realça a cor do cabelo.
Recupera o brilho dos fios e dá maciez
com toque suave.
Ativos: aminoácidos, colágeno, azeite
de oliva e filtro solar.
Apresentação: 1000 ml e 300 ml

Benefícios: Proporciona alinhamento e
brilho aos fios e tem alta rentabilidade.
Promove ainda controle do frizz, ação
disciplinante nos cabelos e proteção
contra os raios UV.
Ativos: colágeno, azeite de oliva,
manteiga de karité e filtro solar.
Apresentação: 250 ml
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RELAXAMENTO E ALISAMENTO DE
CABELOS CACHEADOS E ONDULADOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS

TEXTURIZADOR COM AMÔNIA
FORTE STRAIGHT LIFE

NEUTRALIZANTE
STRAIGHT LIFE

Professional
É um relaxante para aplicação em várias
técnicas tais como redução de volume,
alisamento, relaxamento e defrizagem.

Professional
Neutraliza a ação dos produtos
redutores, promovendo realinhamento
das cutículas e mais brilho aos cabelos.

Benefícios: Alinha a estrutura cuticular,
promovendo reparação, maciez e
proteção dos fios. Facilita o deslize da
escova. Garante efeito liso temporário.
Brilho intenso e Texturização capilar.

Benefícios: Reequilibra o pH dos
cabelos. Promove efeito liso de
longa duração. Proporciona maciez e
naturalidade aos cabelos.

Ativo: tioglicolato de amônia
Apresentação: 750 g

Apresentação: 1000 ml

Ativo: peróxido de hidrogênio.

RELAXAMENTO E ALISAMENTO DE
CABELOS CRESPOS

ATIVADOR DE GUANiDINA
STRAIGHT LIFE

COMPLEXO NUTRITIVO
NEUTRALIZANTE STRAIGHT LIFE

Relaxante/Alisante
Straight Life

Professional
Promove a formação do hidróxido
de guanidina com alta performance
alisante para cabelos crespos.

Professional
É uma máscara normalizadora de pH
indicada para reestruturar e hidratar
o fio submetido a processos de
alisamento com guanidina, devolvendo
elasticidade e sedosidade.

Professional
É um creme relaxante com hidróxido
de cálcio ideal para cabelos crespos
enriquecido com lanolina, que protege
a fibra capilar.

Ativo: carbonato de guanidina.
Apresentação: 500 ml

Benefícios: Reequilibra o pH e
fecha as cutículas, recuperando o
brilho e maciez. Alta performance
normalizadora da fibra capilar. Devolve
a vitalidade e a resistência dos cabelos.
Nutre o fio, reduzindo a porosidade.
Ativos: aminoácidos e manteiga de
Karité.

Benefícios: Nutre os fios durante a fase
de relaxamento. Controla o volume e
torna os cabelos soltos com movimento
natural. Não desbota o fio de cabelo.
Ativos: hidróxido de calcio e lanolina.
Apresentação: 1000 g

Apresentação: 1000 g
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RESTAURA OS CABELOS ENVELHECIDOS
E QUIMICAMENTE DANIFICADOS

KIT PROFESSIONAL LINE CODE 8

NUTRITIVE SHAMPOO CODE 8

POWER MASK CODE 8

Professional
O Kit CODE 8 é o que existe de
mais avançado para promover a
Reengenharia Capilar, capaz de
devolver beleza natural, brilho e força
aos cabelos envelhecidos e também
danificados por processos químicos,
físicos ou agressões ambientais.

Professional e Home care
O Nutritive Shampoo CODE 8 inicia o
tratamento de Reengenharia Capilar,
aliando limpeza e hidratação. Repõe os
principais aminoácidos, mantendo o fio
saudável, alinhado e com brilho.

Professional
A Power Mask CODE 8 trata
intensivamente os fios e recupera a
elasticidade, devolvendo a saúde dos
cabelos.

Benefícios: Age seletivamente
sobre os oito principais problemas
encontrados nesse tipo de cabelo, que
são: quebra, pontas duplas, porosidade,
frizz, ressecamento, falta de brilho,
desnutrição e falta de elasticidade
(efeito chiclete).
Ativos: semente de baobá, filtro solar e
Tecnologia Fill Repair.
Apresentação:
Nutritive Shampoo - 1000 ml
Power Mask - 500 g
Hair Primer - 300 ml
Maxi Potency - 200 ml
CATÁLOGO DE PRODUTOS

Benefícios: Possui Tecnologia Fill
Repair, que promove reposição de
aminoácidos e blindagem das cutículas,
reconstruindo os fios.
Ativos: Tecnologia Fill Repair.
Apresentação: 1000 ml e 300 ml

Benefícios: Sua fórmula é rica em
agentes emolientes como óleo de
oliva, macadâmia e manteiga de karité,
que restauram a flexibilidade dos fios.
Contém semente de Baobá aliado a
Tecnologia Fill Repair que possui dupla
ação reparadora: preenchimento
de impacto com 19 aminoácidos e
blindagem das cutículas, reconstruindo
os fios.
Ativos: semente de baobá, filtro solar,
óleo de oliva, macadâmia, manteiga de
karité e Tecnologia Fill Repair.
Apresentação: 500 g
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NUTRITIVE CONDITIONER CODE 8

MAXI POTENCY CODE 8

HAIR PRIMER CODE 8

Home care
O Nutritive Conditioner CODE 8 possui
em sua fórmula alta tecnologia para
tratar e alinhar a estrutura do fio, além
de contar com ômegas que doam
brilho, hidratação e flexibilidade aos
cabelos.

Professional
Indispensável para o tratamento do
cabelo envelhecido e danificado, o
Maxi Potency CODE 8 possui aplicação
versátil, podendo ser usado antes,
durante e após os processos químicos
e físicos, e em situações de emergência
como quebra e emborrachamento.

Professional e Home care
O Hair Primer CODE 8 é um leave-in
de alta performance que finaliza o
processo de Reengenharia Capilar
promovendo o realinhamento dos fios
e realçando o brilho e a vitalidade dos
cabelos.

Benefícios: Contém semente de
Baobá aliado a Tecnologia Fill Repair
que possui dupla ação reparadora:
preenchimento de impacto com 19
aminoácidos e blindagem das cutículas,
reconstruindo os fios. Além disso,
conta com ômegas que doam brilho,
hidratação e flexibilidade aos cabelos.
Ativos: semente de baobá e Tecnologia
Fill Repair.
Apresentação: 300 ml

Benefícios: Sua fórmula concentrada
em queratina e cistina, revitalizam
e reconstroem os fios danificados,
e assim, devolve a sua força natural.
Contém semente de Baobá aliado a
Tecnologia Fill Repair que possui dupla
ação reparadora: preenchimento
de impacto com 19 aminoácidos e
blindagem das cutículas, reconstruindo
os fios.

Benefícios: Possui Filtro Solar que
protege dos danos causados pelo sol e
semente de Baobá aliado a Tecnologia
Fill Repair que possui dupla ação
reparadora: preenchimento de impacto
com 19 aminoácidos e blindagem
das cutículas, reconstruindo os fios.
Cria uma camada termoprotetora para
manter os fios protegidos do calor de
secador, chapinha e babyliss, além de
reduzir o frizz.

Ativos: semente de baobá e Tecnologia
Fill Repair.

Ativos: semente de baobá e Tecnologia
Fill Repair.

Apresentação: 200 ml

Apresentação: 300 ml e 200 ml
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CAUTERIZAÇÃO E BLINDAGEM
DE CABELOS DANIFICADOS

SHAMPOO CLEAN HAIR
GREEN LINE

Résultat
GREEN LINE

Keratyn
GREEN LINE

Professional
É rico em extratos vegetais que
proporcionam limpeza profunda sem
agressão aos fios, removendo por
completo os resíduos.

Professional
Máscara reestruturadora concentrada
em colágeno, queratina e aminoácidos
que promovem revitalização e
resistência aos cabelos danificados e
quimicamente processados.

Professional e Home care
Revitaliza e reconstrói os fios
danificados corrigindo suas
imperfeições naturais e/ou químicas.

Benefícios: Retira a oleosidade e o
acúmulo de produtos da raiz as pontas
dos fios. Prepara o cabelo para receber
o tratamento intensivo e previne a
irritação do couro cabeludo.
Ativos: extrato de alecrim e extrato de
jaborandi.
Apresentação: 1000 ml

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Benefícios: Reestrutura e nutre o
cabelo seco e poroso. Protege contra o
ressecamento e equilibra a hidratação
natural. Resultado visível: cabelos mais
macios, sedosos e com brilho natural.
Ativos: colágeno, queratina e
aminoácidos.
Apresentação: 1000 g

Benefícios: Devolve a força natural
dos cabelos. Recupera o brilho e a
resistência dos fios danificados.
Repõe a queratina perdida dos fios.
Ativos: queratina hidrolisada.
Apresentação: 1000 ml e 175 ml

Ceractive
GREEN LINE

Leaf
GREEN LINE

Professional
Creme de pentear nutritivo e protetor
instantâneo contra a radiação solar
e o calor, sendo ideal para uso préchapinha, secador e antes da exposição
ao sol na praia e piscina.

Professional e Home care
Protetor térmico pós-tratamento que
impede a perda dos ativos que interagem
com a estrutura capilar mesmo expostos à
temperaturas mais altas. Pode ser usado
também antes de escovas, piscina ou mar.

Benefícios: Forma película protetora
contra o calor e a radiação solar.
Previne a formação de pontas duplas.
Condiciona e nutre, tornando os fios
sedosos e fáceis de pentear. Reduz o
nível de cargas estáticas, promovendo
ação antifrizz.

Benefícios: Forma filme protetor ultra fino
de secagem rápida que também protege
contra os danos causados pela radiação
solar. Evita o ressecamento e a porosidade,
além de melhorar a penteabilidade. Promove
selamento térmico pré-escova, chapinha e
secador. Cabelos macios e sem frizz.

Ativos: manteiga de karité, clorofila e
filtro solar.

Ativos: clorofila e filtro solar.

Apresentação: 315 ml

Apresentação: 45 ml
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RECONSTRUÇÃO CAPILAR PARA
CABELOS DANIFICADOS

MÁsCARA SUPER NUTRI

argan oil

Professional e Home care
Recupera os fios com alto grau de
desgaste, restaurando a vitalidade.
É Ideal para cabelos que sofreram
processos de transformação
(progressiva, descoloração e coloração,
definitiva e relaxamento).

Professional e Home care
É um óleo nutritivo concentrado que
repara profundamente o fio, indicado
para todos os tipos de cabelos.

Benefícios: Devolve ao cabelo
resistência, elasticidade e promove
brilho natural. Recupera os fios com
alto grau de desgaste, recuperando a
vitalidade e maciez. Contém polímeros
cristalizados que deixam um brilho
especial. Recupera dos danos diários
causados aos cabelos pelos radicais
livres, stress e sol. Prolonga o resultado
dos tratamentos profissionais.
Ativos: polímeros cristalizados,
moléculas reconstrutivas e complexo
de aminoácidos.
Apresentação: 500 g
CATÁLOGO DE PRODUTOS

Benefícios: Alto poder antioxidante
que mantém a saúde e brilho extra nos
cabelos. Promove ação disciplinante e
anti-frizz. Forma película protetora nos
fios que previne pontas duplas e danos
causados pelo sol.
Ativos: óleo de argan concentrado, e
filtros solares.
Apresentação: 45 ml

LIMPEZA E CUIDADO PARA CABELOS
NORMAIS A OLEOSOS

Shampoo Ice Therapy
Green Line

Condicionador Ice Therapy
Green Line

EXTRATO
JABORANDI

Professional e Home care
Promove higienização dos fios com
refrescância e bem estar no momento
da aplicação. Ideal para limpeza
profunda de cabelos normais a oleosos.

Professional e Home care
Condiciona e protege a estrutura dos
fios com sensação de frescor e bem
estar na aplicação. Ideal para a selagem
de cutículas e o fortalecimento de
cabelos normais e oleosos.

Professional e Home care
Promove ação tonificante e ajuda
a reequilibrar a oleosidade dos
cabelos, mantendo a resistência e a
flexibilidade.

Benefícios: Acalma e suaviza o couro
cabeludo. Proporciona ação purificante
da raiz as pontas. Restabelece o
equilíbrio e a força.
Ativos: mentol, clorofila, extrato de
alecrim e aloe vera.
Apresentação: 1000 ml e 300 ml

Benefícios: Reequilibra a umidade
natural e melhora a penteabilidade.
Reduz o nível das cargas estáticas
do fio, promovendo ação anti frizz.
Recupera o brilho e sedosidade dos
cabelos.
Ativos: mentol, clorofila e extrato de
alecrim.

Benefícios: Ajuda a fortalecer os
cabelos e estimula o crescimento
capilar.
Ativos: Extrato de Jaborandi
concentrado.
Apresentação: 100 ml

Apresentação: 1000 ml e 300 ml
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CACHOS MAIS DEFINIDOS,
FORTALECIDOS E COM BRILHO

SHAMPOO
FIOS & CACHOS

MÁSCARA RECONSTRUTORA
FIOS & CACHOS

CONDICIONADOR
FIOS & CACHOS

Home care
O Shampoo Fios & Cachos foi
desenvolvido para dar o equilíbrio que
os cabelos cacheados e ondulados
necessitam, visando a limpeza e
hidratação.

Home care
A Máscara Reconstrutora
FIOS & Cachos promove reequilíbrio,
nutrição e hidratação aos cabelos
cacheados e ondulados.

Home care
O Condicionador Fios & Cachos é rico
em óleos como Macadâmia e Manteiga
de Karité, que garantem toque
aveludado aos cabelos cacheados e
ondulados.

Benefícios: Sua fórmula rica Óleo de
Macadâmia e Extrato de Algas confere
maciez aos fios e age no controle de
volume dos cachos.

Benefícios: Possui em sua formulação
glicoceramidas e óleo de macadâmia,
que é rica em ômega 3 e 7, essenciais
a estrutura dos fios, deixando-o mais
fortes e sedosos.

Ativos: óleo de macadâmia e extrato
de algas.

Ativos: óleo de macadâmia e
glicoceramidas.

Apresentação: 300 ml

Apresentação: 500 g

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Benefícios: Melhora a penteabilidade
e sela as cutículas, conferindo brilho
intenso.
Ativos: óleo de macadâmia e
manteiga de karité.
Apresentação: 300 ml

!
vo
No

ATIVADOR DE CACHOS
Forma e Leveza FIOS & CACHOS
Home care
O Ativador de Cachos Fios & Cachos
hidrata e da movimento natural aos
cabelos cacheados. Contém em sua
fórmula os melhores ativos para
hidratar e dar movimento natural aos
cabelos cacheados.
Benefícios: A Tecnologia Wave Control
é uma aliada para ondas perfeitas, pois
sua ação ajuda no controle do frizz e
evita o acúmulo de resíduos nos fios,
deixando-os ainda mais resistentes,
maleáveis e com toque suave.
Além disso, possui Filtro Solar que
protege dos danos causados
pelo sol.
Ativos: óleo de macadâmia,
manteiga de karité e filtro solar.
Apresentação: 500 ml
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HIDRATAÇÃO E FORÇA CAPILAR
PARA CABELOS SENSIBILIZADOS

Shampoo Keratina

Máscara Keratina

Condicionador Keratina

Home care
Garante higienização e tratamento
reparador para fios frágeis, graças a sua
fórmula rica em queratina que restaura
a força e hidratação do cabelo.

Professional e Home care
Possui queratina hidrolisada
concentrada, sendo indicada como
tratamento hidratante intensivo para
todos os tipos de cabelos que estejam
sensibilizados, sem brilho e resistência
em função de processos químicos ou
mecânicos.

Home care
Indicado no condicionamento de
cabelos sensibilizados, sem elasticidade
e com pouca resistência. Fecha as
cutículas, restaurando a maciez e o
brilho dos fios.

Benefícios: Limpa e revitaliza os
cabelos, recuperando o equilíbrio e a
resistência dos fios.
Ativos: queratina hidrolisada e silicones
Apresentação: 300 ml

Benefícios: Restaura intensivamente
os cabelos tornando-os fortalecidos.
Encorpa e recupera a cutícula do fio
em toda a sua extensão promovendo
alinhamento, brilho e maciez.
Ativos: queratina hidrolisada
concentrada, complexo de
aminoácidos, vitaminas A e E, extrato
de algas.
Apresentação: 1000 g e 500 g

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Benefícios: Fornece e retém no cabelo
nutrientes essenciais que devolvem
elasticidade e força aos cabelos.
Promove condicionamento
instantâneo: os cabelos desembaraçam
com facilidade.
Ativos: queratina hidrolisada e extrato
de algas.
Apresentação: 300 ml

Fluente de Keratina
Home care
Sua ação revitalizadora desembaraça e
proporciona força aos cabelos, além de
um aspecto tonificado.
Benefícios: Forma película ultrafina
de proteção nos fios contra o
calor (termoprotetor). Melhora a
penteabilidade de cabelos fragilizados
por processos químicos e mecânicos.
Devolve a elasticidade e maciez dos
cabelos sensibilizados.
Ativos: queratina hidrolisada
concentrada, manteiga de karité, ácido
hialurônico, elastina, extrato de algas e
filtro solar.
Apresentação: 250 ml
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RESTAURAÇÃO E FORTALECIMENTO
CAPILAR PARA CABELOS NORMAIS
A SECOS

Shampoo Bálsamo

Condicionador Bálsamo

LEAVE-IN BÁLSAMO

Home care
Shampoo de higienização efetiva
mantendo o toque suave, brilho,
elasticidade e resistência.

Home care
Desenvolvido para cabelos normais a
secos, devolvendo o brilho, elasticidade
e resistência.

Benefícios: Higieniza e devolve a
umectação, força e maciez dos fios.

Benefícios: Hidrata os cabelos opacos
e desvitalizados. Ajuda a restaurar a
flexibilidade natural dos fios. Fornece
nutrientes que ajudam a conferir força e
luminosidade aos cabelos.

Professional e Home care
É um restaurador capilar especialmente
desenvolvido para cabelos normais a
secos, devolvendo o brilho, elasticidade
e resistência.

Ativos: óleo de tutano, glicerina e
silicones.
Apresentação: 300 ml

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Benefícios: Promove alinhamento dos
fios e fornece nutrientes que ajudam
a conferir força e luminosidade aos
cabelos.

Ativos: complexo de aminoácidos,
ceramidas, ácido hialurônico, elastina e
silicones.

Ativos: Complexo de aminoácidos,
ceramidas, extrato de jaborandi e óleo
de tutano.

Apresentação: 300 ml

Apresentação: 1000 ml e 250 g
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REPOSIÇÃO DE MASSA E
REALINHAMENTO CAPILAR PARA
CABELOS SECOS E POROSOS

Shampoo Tutano

NUTRIÇÃO TUTANO

Condicionador TUTANO

Professional e Home care
Possui em sua fórmula óleo de tutano
rico em proteínas que garantem um
excelente tratamento para cabelos
secos e porosos.

Professional e Home care
Ajuda a reestruturar e devolver
emoliência aos cabelos secos e porosos.
Fortalece e devolve a elasticidade,
sendo especialmente indicada para
reposição de massa dos cabelos.

Professional e Home care
Possui em sua fórmula óleo de tutano,
rico em proteínas que garantem
condicionamento na medida certa e
realinhamento capilar, devolvendo o
movimento e o brilho.

Benefícios: Recupera os cabelos
da raiz às pontas, melhora a textura,
proporcionando maciez, brilho e
sedosidade. Nutre profundamente e
restaura os fios ressecados. Devolve a
maleabilidade e controla o volume dos
cabelos.

Benefícios: Doa nutrientes necessários
para fortalecer os fios secos e porosos.
Devolve a elasticidade e promove
o condicionamento rápido,
desembaraçando com facilidade.

Benefícios: Higieniza profundamente
sem ressecar. Concentrado em silicones,
que protegem e devolvem emoliência
aos cabelos. Repõe nutrientes que
fortalecem os fios secos e porosos.
Ativos: óleo de tutano e silicones.
Apresentação: 300 ml

Ativos: óleo de tutano, extrato de aloe
vera e queratina hidrolisada.
Apresentação: 1000 g

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Ativos: óleo de tutano e extrato de aloe
vera.
Apresentação: 300 ml

LEAVE-IN SILICONE COM TUTANO

ÓLEO PURO DE TUTANO

Professional e Home care
Concentrado em silicones e
aminoácidos que restauram os cabelos
quebradiços, protegendo-os contra a
ação nociva dos agentes químicos e
físicos, promovendo força e definição
aos fios.

Professional
É um concentrado nutritivo rico em
proteínas, ideal para cabelos secos,
porosos ou modificados quimicamente.
Penetra nas cutículas dos cabelos,
promovendo nutrição e preenchimento
da estrutura capilar.

Benefícios: Defrizante e disciplinante
dos cabelos. Promove dupla proteção
ativa que mantém o brilho e a
vitalidade dos cabelos: reveste o fio
contra o calor excessivo e forma
película anti-ressecamento
e anti-desbotamento.

Benefícios: Indicado para recuperar
os fios pós-tratamento químico.
Proporciona maciez, brilho e
sedosidade. Restaura o fio, devolvendo
sua linearidade e elasticidade.

Ativos: tutano, silicones, complexo de
aminoácidos e filtro solar.

Ativos: óleo de tutano puro
concentrado.
Apresentação: 100 ml

Apresentação: 1000 ml e 250 ml
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PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
CONTRA DANOS

LEITE CERAMIDAS

FLUiDO REPARADOR

Home care
É um creme de pentear de uso diário
ideal para proteção capilar antes e
depois da piscina, sol e mar. É indicado
para todos os tipos de cabelo.

Professional e Home care
É um concentrado de silicones que
finaliza penteados, recupera o brilho e
previne pontas duplas.

Benefícios: Proporciona leveza
e maciez aos cabelos. Melhora a
penteabilidade e devolve brilho aos
fios.Protege contra os danos causados
pela radiação UV, podendo ser utilizado
com o cabelo úmido ou seco.
Ativos: ceramidas e óleo de tutano.
Apresentação: 300 ml
CATÁLOGO DE PRODUTOS

Benefícios: Forma uma película
protetora contra agressões externas e
danos causados pelo sol, mantendo os
fios saudáveis. Elimina a formação de
cargas estáticas, controlando o frizz.
Promove toque suave e sedoso ao
cabelo, sem residual oleoso.
Ativos: ciclometicone, dimeticone e
filtro solar.
Apresentação: 175ml e 30 ml
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FINALIZAÇÃO DE PENTEADOS
E ESCOVAS

Gel Intensa Fixação

Hair Spray Múltipla Fixação

MOUSSE CAPILAR MODELADOR

Home care
É indicado para fixação de penteados
com brilho máximo e efeito molhado.

Professional
É ideal para fixar e aumentar a
durabilidade de escovas, penteados
e baby-liss, mantendo-os por longo
prazo.

Professional e Home care
É ideal para modelagem natural e
elaboração de escovas, penteados
e baby-liss. Devolve volume ao
cabelo deixando-o maleável e com
movimento.

Benefícios: Proporciona penteados
com resultado firme e rígido. Possui
secagem rápida e promove brilho
intenso. Protege contra os danos
causados pelos raios solares. Não
possui álcool, evitando o ressecamento
e quebra do fio.
Ativos: complexo de glicerina,
propilenoglicol e filtro solar.
Apresentação: 200 g

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Benefícios: E um produto versátil com
alto poder fixador para penteados
mais trabalhados, que pode ainda ser
utilizado para a fixação intermediária
em modelagens como baby-liss. Possui
jato seco que forma película protetora
flexível nos fios. Fácil de remover .
Ativos: óleo de argan.
Apresentação: 400 ml

Benefícios: Modela cachos leves e
soltos. Encorpa o cabelo sem pesar.
Fixa e protege o cabelo. Possui ótima
textura que não resseca os cabelos.
Ativos: pantenol e Óleo de Argan.
Apresentação: 150 ml

Hair Gloss Brilho Capilar

Pomada Teia

Professional e Home care
É indicado para finalização de escovas e
penteados por realçar o brilho e formar
uma película protetora contra agentes
externos.

Professional e Home care
Ajuda na modelagem do cabelo,
tornando-os mais brilhosos, macios e
com balanço natural.

Benefícios: Mantém perfume
agradável nos cabelos por formar
película protetora contra odores como
fumaça, cigarro e poluição. Promove
brilho duradouro e redução das cargas
estáticas (ação anti-frizz). Protege os
cabelos contra os danos causados pelo
sol. Promove alinhamento e maciez
visíveis.
Ativos: óleo de argan, óleo de semente
de linho e filtro solar.
Apresentação: 150 ml

Benefícios: Promove ação anti-frizz
disciplinante dos fios e sedosidade de
longa duração. Repara a cutícula capilar
danificada e preserva a hidratação dos
fios. Restaura a flexibilidade natural e
protege os fios de agressões futuras.
Ativos: kerafilm, silicones e óleo de
argan.
Apresentação: 80 g
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wcriativa

Cadastre-se em nosso site e receba novidades.

sac@ervasnaturais.com.br

