






LISS
IMEDIATT

É um tratamento orgânico Bi-Fásico 
que promove alisamento dos fios sem 
danificá-los. Sua formulação possui: 
um Blend de Ácidos, Óleo de Argan 
e Nano Partículas de Queratina que, 
em conjunto, promovem alisamento, 
redução de volume, eliminação de 
Frizz, blindagem e reconstrução.

Shampoo e 
Redutor de Volume
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FINISH
HAIR

É um finalizador Termo Ativo que 
proporciona nutrição, reconstrução e 
brilho, junto a ação Anti-Frizz. Em sua 
composição temos: Óleo de Argan, 
Queratina Hidrolisada e Proteínas da 
Seda, que, em conjunto, promovem 
uma finalização sem pesar os fios, 
facilitando o processo de escovação.
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Emulsão estabilizada cremosa que 
proporciona coloração e descoloração 
uniforme.  Aliados a ativos hidratantes 
como Óleo de Argan e o Óleo de 
Macadâmia, protegem os fios durante 
os processos químicos.

OXPLATINUN
intense
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intense
PLATINUN

Pó descolorante com ação rápida, 
capaz de clarear até nove tons com 
uniformidade e regularidade. Produto 
Dust Free, ou seja, não levanta pó. 
Sua formulação possui fragrância 
suave além de matérias-primas 
que fortalecem e protegem os fios 
durante o processo de descoloração. 
Em sua composição temos o Plex, 
Óleo de Macadâmia e Óleo de Argan. 
Pode, também, ser utilizado em 
diversas proporções e misturas. Foi 
desenvolvido sem pigmentos para 
facilitar a visualização do fundo de 
clareamento, além, claro, de conter 
partículas Anti-Amarelamento.
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Intensive
Shampoo e Máscara

MAIS 
BLOND

Tratamento Home Care indicado 
para manutenção de cabelos loiros. 
Proporciona hidratação intensiva, e 
efeito platinado, com ativos nutritivos 
como Óleo de Ojon e Extrato de Açaí, 
que aliados, tratam os fios durante 
a lavagem e neutralização dos fios 
Anti-Amarelamento.
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COLOR
PERFECT

As máscaras matizadoras têm 
como grande diferencial em sua 
formulação pigmentos de alto nível 
e tecnologia. Enriquecidas com Óleo 
de Argan e Óleo de Ojon, neutralizam 
tons indesejados, promovem fios 
iluminados e um brilho espelhado 
ao cabelo.
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RESCUE
HAIR

Reconstrutor imediato indicado para 
cabelos danificados, que proporciona 
tratamento com alta tecnologia de 
Nano Partículas, promovendo uma 
restauração da fibra capilar de forma 
imediata. Dá força, resistência e 
elasticidade aos fios, proporcionando 
o crescimento, fortalecimento e 
restauração. Possui ação Anti-Aging, 
desacelerando o envelhecimento dos 
fios.

Shampoo, 
Reconstrutor   

e Máscara
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THERAPY
HAIR

Linha profissional de Shampoo 
para Lavatórios. É um tratamento 
enriquecido com Óleo de Argan e 
Extratos Naturais. Possibilita cabelos 
mais maleáveis, resistentes, super 
hidratados e um brilho espelhado 
espetacular.

Passo 1 e Passo 2
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HOME CARE
HYDRA TOTAL

Tratamento Home Care com foco 
em hidratação e reconstrução da 
fibra capilar. Sua formulação possui 
Ceramidas, Ácido Hialurônico e 
Vitamínico Complex, que, em conjunto, 
promovem maciez exacerbada e uma 
limpeza suave, formando uma película 
que protege os fios, dá brilho e um 
toque macio ao cabelo.

Shampoo e 
condicionador

12



HAIRNUTRITION
DETOX

A linha Detox é um tratamento de 
desintoxicação capilar desenvolvido 
com função de tratamento, selagem 
e reposição de massa capilar para 
cabelos sensibilizados. É também 
indicado para definição de cachos 
em cabelos crespos. Na formulação 
encontra-se Ervas Verdes, Gengibre 
e Proteínas do Trigo, que, juntos, 
possibilitam a redução de volume, 
eliminação do Frizz, reconstrução, 
nutrição e a hidratação capilar.

Shampoo e 
Máscara
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BIOTINA 

O tratamento de alto impacto que seu 
cabelo merece. Possui como principal 
ativo a Biotina, a qual proporciona 
fortalecimento e crescimento aliados 
ao colágeno, que trata os fios de 
dentro para fora. Também possui 
ação Anti-Aging e funciona como 
um ótimo Desmaia Cabelos. Além 
de ser um produto Anti-Frizz, traz o 
brilho espelhado, mantém os cabelos 
maleáveis e promove uma imensa 
hidratação.

EXTREME
SOLUCTION
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VITA EST BELLE

FANCY GIRL
Perfume feminino Fancy Girl é uma 
fragrância poderosa e sensual. Uma mescla 
audaciosa de elementos leves e marcantes 
para as mulheres que amam seu lado bom 
e comemoram seu lado mau.

Perfume feminino Vita est belle resplandecente 
sorriso, inspirado na nobreza rara da Íris, a flor 
da felicidade. Envolvente e sofisticada, esta 
fragrância é indicada para uma mulher livre e 
realizada. Representa uma escolha: a de criar 
o seu próprio caminho para a felicidade. Feito 
com os ingredientes naturais mais preciosos, 
entrelaça a elegância da Íris com a força do 
Patchouli e a doçura do Pralinê, adicionados 

de formas absolutas.
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LADY LION

INVINCIBLE
O perfume masculino Invicible tem duas forças 
inesperadas que agem em conjunto: Êxtase 
e Obsessão. A fragrância é pura energia e 
vibração como uma forte carga de adrenalina. 
A casca de pomelo, junto com folhas de louros e 
um acorde marinho, são responsáveis pelo toque 
refrescante, complementados pela madeira de 
Guaiac, Patchouli e um acorde de âmbar cinza 
dando sensualidade e masculinidade.

Com o perfume feminino Lady Lion envolva-se 
em uma aventura apaixonante. Perfeito para 
uma jovem mulher envolvente, radiosa, de 
fragilidade aparente, mas possuidora de um 
caráter incrivelmente sensual e fogoso. Suas 
notas são uma alquimia misteriosa, corpo 

encantador, poderoso e amadeirado.
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CÓDIGO
O perfume masculino Código é amadeirado, 
oriental e fresco, com notas de bergamota, 
laranja, limão, flor de oliveira, rosa, estragão, 
guaiaco, fava tonka e almíscar. Código é uma 
fragrância para quem é VIP, uma fragrância 
estrela, seletiva, reservada para o homem 

moderno do universo privado.

MILLENIUM
Este perfume masculino Millenium inicia com 
o frescor do pomelo, da menta picante e da 
mandarina, passando pelo coração, que traz 
uma intensidade rara, composta de rosas, 
canela e acordes condimentados. Um alto 
contraste que mescla sensualidade refinada 
e virilidade afirmada. A composição se fecha 
com o toque do couro aveludado, madeiras 
brancas, âmbar e Patchouli da Indonésia.
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O mesmo poder do perfume que você já conhece agora em 
versão pocket de15ml. Intensidade, frescor, fragrância, força 

e composição agora na palma da sua mão.

O perfume masculino Apolo tem fragrância envolvente 
e elegante. Tradicional, mas sem deixar de lado a 
contemporaneidade, é ideal para o homem clássico e elegante 
que valoriza o frescor da vida.

MILLENIUM

AZZO

APOLO

O perfume masculino Azzo é a fragrância que vai conquistar o 
homem sedutor, com estilo clássico e moderno. Desenvolvido 
com uma inovadora alquimia, contendo a incrível capacidade de 
harmonizar mais de 300 ingredientes, atingindo a combinação 

perfeita de aromas e sensações.
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A poderosa força da fragrância disponível também em sua 
versão pocket, contendo 15ml. Energia, vibração e adrenalina 
juntas. As duas forças inesperadas que agem em conjunto, 

êxtase e obsessão, estão também presentes por aqui.

Este perfume masculino, o KRS, é uma fragrância para 
homens com espírito livre e conquistador, que buscam traduzir 
a sua virilidade através dessa fragrância sensual e vibrante. 
Desfrute de uma experiencia enérgica envolvente.

LOOP! é considerado sensual, expressivo, sexy e provocativo, 
para homens com personalidade forte e com identidade. 
Original de uma família olfativa oriental, para homens 
misteriosos, sedutores e autênticos. Seus traços amadeirados 
o fazem ser um perfume masculino especial.

INVINCIBLE

KRS

LOOP!
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Perfume masculino 121, uma irresistível fragrância, 
surpreendentemente masculina, diferente e atraente. Ideal 
para o homem cosmopolitan e urbano, que foge do tradicional 

sem deixar a sofisticação e toda elegância de lado.

O poderoso frescor de Selvagem exala novas facetas 
sensuais e misteriosas, renovando-se amplamente 
com a assinatura de uma composição engenhosa.  
A Bergamota, suculenta e espirituosa como sempre, 
convida novas notas picantes aumentando a plenitude e a 
sensualidade, enquanto o rastro amadeirado e ambarado 

é envolvido nos toques absolutos.

O perfume Código que você já conhece também disponível 
em versão pocket de15ml. O mesmo frescor e aroma para 
homens seletos, do univeso privado, sem perder seu poderio 
VIP, aliados a uma bela fragrância amadeirada.

121

SELVAGEM

CÓDIGO
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Bad Man é uma fragrância onde os opostos se atraem e se 
unem: a luminosidade da sálvia, pimentas branca e preta 
e da bergamota se entrelaçam com a escuridão sensual 
da fava tonka, do cacau e do âmbar madeira, um aroma 
sofisticado para os homens rebeldes que celebram a nova 

masculinidade.

BAD MAN

Fórmula Black é um perfume masculino amadeirado e 
cítrico. Sua fragrância é esportiva e sofisticada. Ótimo 
para o homem que adora curtir os melhores momentos 
da vida sem perder aquele toque de privacidade. 
É perfeito a qualquer hora do dia, seja para o cotidiano de 
trabalho ou para um encontro a dois.

First Cent é um perfume masculino de contrastes. 
Fresco e quente, moderno com distinção clássica. 
Baseado no mistério do cinema dos anos 40, promove 
uma sensação de emoção e magnetismo intenso. 
Suas notas de topo são frutais somados às notas de fundo 
amadeiradas. O perfume faz  com que o homem que o use 
seja determinado, marcante e seguro de si, tornando-o 
extremamente sedutor.

FÓRMULA BLACK

FIRST CENT
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Fragrância com poder do magnetismo. Muito masculina 
e a décadas ganhando seguidores fieis e amantes 
do poder.Uma fragrância oriental amadeirada 
que combina perfeitamente em todas ocasiões. 
Sua composição de frutas tropicais que mesclam com 
as especiarias e suas madeiras exóticas, formam 
um poderoso aliado da conquista e da sedução. 
Ideal para os homens que sabem ser sutis mas ao mesmo 

tempo muito sofisticados

A fragrância Frenesi é para a mulher sedutora, cativante e 
sonhadora. A estória começa com um divino mix de lichias 
vermelhas, marmelos dourados e kiwis exóticos. Um jogo 
provocante, envolvendo tons caramelados, pétalas de jasmim 

e a misteriosa orquídea, acrescida do chocolate branco.

INDOMÁVEL

FRENESI
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O perfume feminino Vita est belle, em sua versão pocket, 
com 15ml, continua com o sucesso da nobreza, sofisticação 
e liberdade, através dos mais preciosos ingredientes que 
compõe esta maravilhosa fragrância.

VITA EST BELLE

O perfume feminino Fancy Girl é a fragrância poderosa 
e sensual. Uma mescla audaciosa de elementos leves e 
marcantes para as mulheres que amam seu lado bom e 

abusam de seu poder, quando o querem.

FANCY GIRL

Carol é a fragrância da mulher moderna que exala feminilidade, 
estilo e elegância. Com a irresistível combinação entre 
o tradicional e o contemporâneo, esse perfume irá te 
acompanhar nos melhores momentos da vida.

CAROL
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Esta fragrância feminina, Bright Blue, é deliciosamente 
marcante. Ideal para mulheres modernas, que gostam do 
estilo de vida elegante e casual, o Bright Blue traduz o 
sol intenso e as noites deslumbrantes, revelando toda a 

sensualidade do Mediterrâneo.

BRIGHT BLUE

Com a fragrância feminina Lady Lion, envolva-se em uma 
aventura apaixonante. É perfeito para a jovem mulher 
envolvente, radiosa e detentora de um caráter incrivelmente 
sensual e atraente.  Suas notas são uma alquimia misteriosa, 

um corpo encantador, poderoso e amadeirado.

LADY LION

Hyppi foi feito para a mulher que usa o charme a seu favor. 
Sedutora e misteriosa, gosta de cativar e seduzir o homem 
que ama. Essa fragrância é perfeita para todos os momentos, 
sendo uma grande aliada na arte da sedução e perfeita para 
acompanhá-la, onde for.

HYPPI
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Ao borrifar o perfume Madame C., sente-se um cítrico seguido 
de um poderoso floral. Mas, aos poucos, a fragrância se 
transforma num amadeirado inconfundível e sólido. Por isso, 
Madame C. foge da expressão delicada do tradicional. Ele 
se mostra uma fragrância adulta, poderosa, sexy e muito 
envolvente.

MADAME C.

Angelical é uma fragrância que causa prazer, como que 
uma mordida de amor. Um mix de frutas vermelhas, 
pralinê, baunilha e um inebriante toque de Patchouli. Em 
suas notas de saída, há uma fragrância envolvente, que 
tem a bergamota como principal componente, junto com 
as frutas vermelhas e uma explosiva pitada de pimenta. 

ANGELICAL

O perfume feminino Amore traz um bouquet  floral único, rico 
e sofisticado. Exuberante, possui uma icônica fragrância e 
incorpora expressões de feminilidade e luxo absoluto. Este 
é um verdadeiro clássico da perfumaria, sendo inspirado na 
elegância feminina e nos rituais de passagem que marcam 
a vida de qualquer mulher.

AMORE
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Invincible Femme é uma aventura olfativa inédita, um encontro 
entre a sensualidade de um acorde de baunilha salgada e a 
frescura de notas florais. Um oriental fresco, onde a mandarina 
verde faz despertar os sentidos, seguida das essências 
florais e aquáticas do ginger lily e do jasmim hidropônico. 
O acorde de baunilha salgada, sensual e luminoso, acrescenta 
um magnetismo aditivo e é magnificado pela madeira de 
sândalo e pelo acorde de âmbar cinzento.

INVINCIBLE FEMME

Sendo um perfume feminino Chipre Floral, Scarcell é o tipo 
de fragrância que faria qualquer um se tornar lírico: é exuberante 
como o mel, suculento como a pera e vibrante como o jasmim.  
Em sua nota de topo encontra-se a pera; em seu coração está 
presente a jasmim; e na nota de fundo, está presente o mel.

SCARCELL
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Sabonete Light Care Íntimo by Classic Colletion, 
desenvolvido para higiene íntima feminina e masculina. 
Possui em sua fórmula extratos vegetais à base de 
Barbatimão, para ação Adstringente, Antisséptica e 
Anti inflamatório, um verdadeiro Triple A. Contém 
também Óleo de Melaleuca, com ação cicatrizante 
e de controle sobre infecções genitais, promovendo 
higienização e refrescância durante o dia inteiro.

SABONETE LIGHT
CARE ÍNTIMO

28



É uma fórmula exclusiva com Aloe Vera, criando uma 
película de proteção para maior tratamento e hidratação 
de suas mãos.

LUVAS DE SILICONE
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A Loção Hidratante Frenesi é, além de 
um hidratante corporal, também um 
perfume corporal, devido a quantidade 
de fragrância em sua formulação expert. 
Um jogo provocante, envolvendo um 
delicioso acorde caramelado, pétalas 
de jasmim e a misteriosa orquídea

Assim como seus pares Hidratantes e 
Perfumes Corporal, o Creme Hidratante 
Fancy Girl é uma mescla audaciosa de 
elementos leves e marcantes para as 
mulheres que amam seu lado bom e 
abusam de seu poder, quando assim 

o querem.

FRENESI

FANCY GIRL
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O Creme Pés & Mãos é formulado 
a partir de extratos naturais, com a 
medida correta de ureia e sementes 
especiais, sendo a melhor opção 
para esfoliação e eliminação de 
células mortas em regiões como os 
calcanhares e os cotovelos.

Assim como seus pares Hidratantes 
e Perfumes Corporal, o Creme 
Hidratante Vita est belle foi 
desenvolvido a partir de alta 
inspiração de seu auxiliar, o perfume 
Vita est belle. Este se apresenta 
como uma escolha: de criar o seu 
próprio caminho para a felicidade.

VITA EST BELLE

CREME PARA
PÉS E MÃOS
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Para intensificar sua experiência, a Fita Olfativa Classic Collection é feita com o 
melhor papel olfativo do mercado, pois a ótima porosidade do papel garante a melhor 
fixação do perfume. Utilize-a na desmonstração de nossas  fragrâncias.

CLASSIC COLLECTION
FITA OLFATIVA
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Importante aliado nos processos de gerenciamento de peso, possui a capacidade 
de acelerar o metabolismo, tendo ação termogênica e diurética.

MEDICCHÁ DETOX
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O MedicChá SB é o melhor aliado na eliminação de toxinas do corpo e na melhora 
da digestão, assim alcançando o melhor de um processo em gerenciamento de 
peso.

MEDICCHÁ SB

35



É o mais recomendando aliado no relaxamento, no bem estar e para um ótimo 
sono reparador. Recomendamos a ingestão diária deste, próximo a hora de se 
deitar, promovendo um relaxamento exacerbado.

MEDICCHÁ RELAX
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MENTA
PEPPERMINT
O Oléo de Menta Peppermint é como 
aquela carta coringa, útil para promover 
sensação de um melhor respirar e para 
ajudar você a manter o ritmo durante o 
dia, além de ajudar na eliminação do 
hálito desagradável.

O Óleo Essencial de Copaíba é derivado 
da resina direta da árvore encontrada na 
América do Sul tropical. A Copaíba ajuda 
a diminuir sentimentos de inquietação.

ELIXIR DE 
COPAÍBA
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ÓLEO LEMON
O Oléo Essencial Lemon atua como 
um grande agente de purificação de ar 
além de ter propriedades que deixam 
seu humor bem mais positivo.

ÓLEO SWEET 
ORANGE

Sweet Orange é um Óleo Essencial que  
possui caracaterísticas energizantes 
e purificadoras, auxilia na diminuição 
do estresse, absorção dos nutrientes 
no organismo a ainda contém agentes 

antioxidantes.

ÓLEO
LAVANDER
O Oléo Essencial Lavander é composto 
de propriedades calmantes. Auxilia em 
uma boa noite de sono e ainda nos 
distúrbios respiratórios.
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O alimento do futuro. Reconhecido 
por importantes orgãos internacionais, 
a Spirulina veio para propor ainda 
mais saúde, auxiliando na saciedade 
de apetite, no ganho de massa, 
força e resistência muscular,  
fortalecimento do sistema imunológico,    
ajuda  no controle da glicemia, possui 
ação antimicrobiana e antioxidante 
entre diversas qualidades e benefícios.
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Desenvolvido com Nanotecnologia, o Adesivo 
Anti Radiação NX21 veio para neutralizar a po-
luição eletromagnética e a radiação emitida pelos 
aparelhos eletrônicos que usamos no dia a dia, 
tais como celulares, notebooks, tablets e outros. 
Detamenho discreto, este é seu produto ideal para 
evitar contato com este mau invisível.
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Feita com imã de Neodímio e Infravermelhos, a 
Pulseira NX21 lhe ajuda a ter um melhor equilíbrio 
corporal, pois a reorganização do campo magnético 
e as moléculas do organismo auxilia na diminuição 
do stress, ansiedade, aumentando a atenção e foco 
Outros benefícios também são presentes, como o 
controle da pressão arterial e oxigenação das células.
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