www.arybelacosméticos.com.br

A ARYBELA tem um modelo de distribuição de cosméticos
com showroom físico e grande variedade de produtos
profissionais a pronta entrega, com atendimento exclusivo
a salões de beleza e profissionais da área. Temos também
centro técnico para treinamentos, capacitações e
Workshop buscando sempre compartilhar experiências,
técnicas e tendências de mercado.

BRAZIL AMAZON PROTEIN
Brazil Amazon, uma progressiva
desenvolvida com a melhor
tecnologia e principais ativos, sem
formol, à base de blend de ácidos
e com característica inovadora e
sofisticada contendo a cor rosa na
massa. Para todos os tipos de
cabelos. Dica: Sugerimos seguir o
passo a passo respeitando tempo
de pausa e outras exigências para
um resultado 100% satisfatório.

Clique aqui e veja
mais em nosso
canal no Youtube

ANTES E DEPOIS

KIT RECEITAS DO CACIQUE
Um tratamento
específico para cabelos
que precisam de
cuidados especiais, com
phytoativos naturais e
componentes que
auxiliam na prevenção
da queda, no
crescimento e
rejuvenescimento dos
fios.
Além de ser Unissex você pode revender dentro do
seu salão e obter margem de lucro!
O Kit contém:
1 Shampoo Fresh 500ml
1 Loção Raiz 120ml
1 Condicionador Tropical 500ml

para um mundo sem frizz

A Evolpy Liss se destaca com seu projeto
SALÃO PARCEIRO, apoiando e trazendo
benefícios ao seu salão. Oferecemos os
melhores preços de produtos profissionais e
linha Home care aos associados a parceria!

Vem ser salão parceiro,
fale com nossos consultores.
Juntos somos mais fortes!

Progressiva Premium Effect 1L
Máscara antifrizz para
todos os tipos de
cabelos, especialmente
para loiras.

para um mundo sem frizz

*Uso profissional
FORMULAÇÃO COM
ÁCIDO HIALURÔNICO

Pó Descolorante 800g
Formulação própria
com adição de PLEX,
rico em óleos nutritivos
como Ojon e Macadâmia.
Abre até 9 tons e com
melhor custo benefício.
*Uso profissional

Botox Premium Effect 1Kg
Tratamento para cabelos
indisciplinados, oferecendo um
resultado sem frizz e com toque
aveludado proporcionando muito
brilho e saúde aos fios.
*Uso profissional

para um mundo sem frizz

Keratina Nutritiva Level Shield 300ml
Tratamento para cabelos fragilizados,
com diversas formas de aplicação, está
presente no cronograma de
4 produtos e 10 tratamentos
que EvolpyLiss oferece.
Usado para blindagem
dos fios, escova
com queratina e
Spray Anti Frizz 300ml
tratamento
Spray mágico para uso
fortalecedor
diário livre de químicas e para
antiquebra.
uma ótima finalização
termoativada. Indicado
para escovar com ação
instantânea, inteligente
e eficaz.

Sérum de Argan 60ml
Com alta tecnologia e aliado ao alto poder
de impacto na reconstrução dos fios, o
Sérum de Argan EvolpyLiss ajuda a eliminar
frizz, pontas duplas e proporciona brilho
intenso até 24 horas.

Kit Home Care Diamond Gold

para um mundo sem frizz

Indicado para cabelos secos,
quebradiços, indisciplinados ou
pós-química. o Kit Gold é ideal
para o seu cliente manter
em casa o efeito de salão.
Consulte condições
especiais para revenda
no projeto Salão Parceiro
e aumente seu
faturamento.

Contém:
1 Shampoo Reconstrutor 300ml
1 Máscara Duplex 300g
1 Condicionador Duo 300ml

para um mundo sem frizz

Kit Home Care Diamond Silver
Indicado para cabelos descoloridos,
o Kit Silver é ideal para o seu cliente
manter em casa o loiro perfeito,
eliminando os tons amarelados e
alaranjados alcançando o efeito
platinado. Consulte condições
especiais para revenda no projeto
Salão Parceiro e aumente
seu faturamento.

Contém:
1 Shampoo Matizador 300ml
1 Máscara Matizadora 300g
1 Condicionador Duo 300ml

Kit Diamond Care
A Evolpy Liss apresenta o Kit 4
Produtos 10 Tratamentos, com o
intuito de facilitar os cuidados com
os cabelos, desde o fim da quebra
à manutenção do liso perfeito!

Clique aqui e veja o
passo a passo em
nosso canal no
Youtube

01 – Stop Quebra Ação Imediata

Para cabelos ressecados e quebradiços

02 – Restauração e Vitalidade

Para cabelos ressecados e sem brilho

03 – Liso sem Frizz

Para cabelos indisciplinados

04– Brilho Intenso

Para cabelos muito
danificados e enfraquecidos

05 – Hidratação Profunda

Para cabelos com química, muito
danificados e enfraquecidos

06 – 100% Reconstrução

Para cabelos rebeldes e alisados
com progressiva

07 – Anti Envelhecimento

Clique aqui saiba
mais sobre cada
procedimento.

Para cabelos coloridos, descoloridos ou quimicamente tratados

08 – Limpeza Profunda

Para cabelos oleosos e com frizz

09 – Anti Porosidade

Para cabelos rebeldes, coloridos, descoloridos ou quimicamente
tratados

10 – Selagem Level

Para cabelos finos, com frizz, sem volume e
indisciplinados
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ÓLEOS AMAZÔNICOS,
MANTEIGA DE KARITÉ,
ARGAN OIL + ÓLEO DE BURITI.

depois

Uma marca nacional com layout
moderno e sofisticado presente em
diversos países. Progressiva de passo
único e com ativos revolucionários
como ácido hialurônico, panthenol e
óleos biomas da Amazônia
proporcionando efeito liso cristal.

Comprando a progressiva você
ganha grátis um reconstrutor de
pH que pode ser utilizado em
diversos procedimentos dentro do
seu salão inclusive na finalização
da progressiva como
neutralizante.
Contém: PowerProtein 1Litro (Progressiva)
+ LastPower (reconstrutor de pH de 300 ml)

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Prime Pro Extreme, uma marca respeitada e considerada por
profissionais no mercado de cosmetologia, produtos feito por
quem entende do assunto e é nosso privilégio fazer parte
dessa história e poder representá-los e sermos referência em
São Paulo como distribuidores modelo.

PROGRESSIVA BIO TANIX
Kit: 3x1L | Mini-Kit: 3x100ml
Alisa até os cabelos mais resistentes,
reduz o volume e elimina o frizz desde
a primeira aplicação sem amarelar os
cabelos mais claros e descoloridos.

KIT PÓS PROGRESSIVA
4 PRODUTOS
Shampoo 300ml
Condicionador 300ml
Máscara 250g
Leave-in 250ml

BOTOX FORCE FIELD
MATIZADOR 1KG E 80G
Repara, matiza e diminui o
volume da fibra capilar.

Venda proibida na internet

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

BOTOX 30 MIN.
1Kg e 80g
Preenche a fibra capilar com reposição de
massa com baixo peso molecular, permite a
recuperação completa dos fios danificados
por danos químicos e mecânicos

HIDRATAÇÃO DE ALTO
IMPACTO 900G
Máscara de alto impacto, com base rica
em elastina, restaurando a parte
intercelular das cutículas danificadas por
processos químicos e mecânicos

KIT RESTAURAÇÃO HOME CARE
Recupera, nutri, sela cutículas e revitaliza
cabelos danificados e enfraquecidos.
Possui o Sistema 5 soluções exclusivas.

RECONDICIONADORES BIFÁSICO
15 BENEFÍCIOS - 300ML E 60 ML
Magic Help, indicado para todo os tipos de
cabelo, e Magic Blond, com matização para
cabelos descoloridos, trazem 15 multibenefícios
mágicos para os fios desde a primeira
aplicação.

Venda proibida na internet

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

PROGRESSIVA THERMAL
Kit: 3x1L | Mini-Kit: 3x100Ml
Indicada para tratar de cabelos frisados,
volumosos, sem brilho, com cutículas
enfraquecidas por processos químicos e
desgaste natural, ou envelhecida precocemente
por falta de nutrientes essenciais.

PLEX PREVENÇÃO
P R É - Q U Í MI C A 2 x 6 00 ML
A M P O L A S 12 x 10 M L
Tratamento pré-química, prevenção
durante os procedimentos químicos,
reconstrução e reparação de danos.

SÉRUM FINALIZADOR
ANTIFRIZZ 35ML
Deixa o cabelo sedoso e
disciplinado, brilhante e sem frizz.

ÓLEO REPARADOR 30ML
Reconstrução e fortalecimento do cabelo, formando
um filme que alinha a superfície capilar, promove
hidratação, brilho intenso e redução do frizz.

Venda proibida na internet

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

PROFIT OX 900ML
10/20/30/40 VOL
Emulsão oxidante para preparar e
potencializar a ação das colorações e
dos pós descolorantes

PÓ DESCOLORANTE
5 00 G

Multi Techniques - Clareia até 9 tons
Platinum Blond - Clareia até 10 tons
Evita os tons alaranjados e
amarelados.

LINHA CLIENTE

GRAFITTI & SILVER

Shampoo 300ml
Máscaras 300ml

GLOSS MATIZADOR 300ML
Um potente desamarelador capilar, com
o ativo Violet 43 que possui uma fórmula
até 8x mais violeta, promovendo uma
matização instantânea.

COLORAÇÃO PROFIT OF COLOR
B ISN AG AS 10 0 M L

Promove resultados exclusivamente
naturais, nuances vibrantes, cores intensas,
cobertura única e duração sem igual.
Venda proibida na internet

MARCAS EM DESTAQUE

MARCAS PARCEIRAS

TAMBÉM TRABALHAMOS COM

Centro Técnico
Nossa estrutura conta com um Centro Técnico
para treinamentos, capacitações e Workshop,
com Certificado, buscando sempre compartilhar
experiências, técnicas e tendências de mercado
para você se manter atualizado.

Showroom
Venha visitar nosso Showroom
com produtos a pronta entrega
Av. Calim Eid, 2299
Vila Ré - São Paulo - SP
Faça seu cadastro e venha retirar seu brinde!

