Por um mundo sem frizz
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Conheça nossa linha completa

Liso perfeito, com redução total de volume e reconstrução dos fios.
Sua fórmula inovadora alisa até os cabelos mais resistentes, além de ter ação
reconstrutora e matizar os loiros, finalizando com maciez e brilho intenso.

PRINCÍPIOS ATIVOS
ÁCIDO LÁTICO - Sua propriedade acidulante regula o pH dos fios,
deixando-os mais alinhados e sem frizz. Aumenta sua massa
reestruturando sua fibra capilar e, quando aquecido, preenche os espaços
abertos na cutícula e prepara o fio para receber o Ácido Hialurônico.
ÁCIDO HIALURÔNICO - Essa substância atrai a água para a fibra capilar,
deicxando os fios mais resistentes e eliminando o ressecamento. Reconstrói a
fibra do cabelo, elimina o frizz e previne a quebra. Por ser um ácido presente
em nosso organismo, raramente tem efeitos colaterais ou provoca alergias.
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BASE RECONSTRUTORA
PRINCÍPIOS ATIVOS
Óleo de Buriti - Antioxidante que protege os cabelos dos danos do sol,
prolonga as cores dos cabelos tingidos e promove o brilho.
Manteiga de Murumuru - Altamente nutritiva, emoliente e hidratante capilar.
Acaba com o frizz, equilibra o pH e os ácidos graxos retém a água nos fios,
deixando-os muito macios.
Panthenol - Poderoso hidratante que contribui para o brilho, a maciez e
previne o envelhecimento prematuro dos fios.
Óleos Biomas da Amazônia - Compostos pelas principais frutas da Amazônia,
como a Macadâmia, Coco, Pracaxi e Pequi. Ajuda no combate ao frizz, pontas
duplas, proteção ao sol, vento e poluição. Promove hidratação profunda.
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Para todos os tipos
de cabelo
0% Formaldehyde
Passo Único
Reconstrutor
Fórmula
Matizadora
Sem Cheiro e Sem
Fumaça
Proteína Orgânica
Antifrizz

Lave com Shampoo Anti-Resíduo,
se necessário lave 2 vezes ou de
acordo com a necessidade do fio;
Seque o cabelo 100%;
Com um pente fino, aplique o
produto, mecha por mecha,
deixando agir por 60 minutos

(ideal para todos os tipos de cabelo);

Enxague completamente
usando somente água;
Seque totalmente alinhando os
fios;
Pranche os cabelos em mechas
finas, de 18 a 20 vezes cada
mecha, ou de acordo com a
resistência da fibra capilar.

Cabelo finalizado pode durar até 40 lavagens
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BOTOX CAPILAR PREMIUM EFFECT

Revolution of
Assets
1KG

Tratamento intensivo antifrizz que hidrata, nutre, evita as pontas duplas e
dá brilho, com sua fórmula única que combina os revolucionários ativos.

PRINCÍPIOS ATIVOS
TANINO PLUS - Antioxidante in natura, extraído de algas
marinhas, que possui uma molécula capaz de inibir a
oxidação de outras moléculas.
ÁCIDO LÁTICO - Sua propriedade acidulante regula o pH
dos fios, deixando-os mais alinhados e sem frizz.
ÁCIDO HIALURÔNICO - Substância que ajuda a eliminar
o ressecamento e o frizz, protegendo os cabelos contra
danos futuros.
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PRINCÍPIOS
ATIVOS
BASE REPARADORA
Óleo de Pracaxi - Silicone natural, fecha as cutículas
capilares, reduz as pontas duplas, diminui o ressecamento,
controla o volume, aumenta o brilho e a sedosidade.

Manteiga de Karité - Protege os cabelos da radiação solar,
contém Vitamina E, um excelente antioxidante que ajuda a
remover células mortas e na maciez dos cabelos.
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98% Reconstrução
85%Alisamento
Toque Avleudado
Brilho Intenso
Nutrição
0% Formaldehyde
Fórmula Orgânica
Sem cheiro e sem
fumaça

Lave com Shampoo Anti-Resíduo,
se necessário lave 2 vezes ou de
acordo com a necessidade do fio;
Aplique o produto de forma
uniforme por toda a extensão do
cabelo, de forma que não ocorra
depósito na raiz. Deixe em tempo
de pausa de 30 a 60 minutos.
Enxague completamente
usando somente água;

Efeito Reconstrutor
Antifrizz

Escove e pranche em mechar finas.
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Formulação com adição de PLEX, rico em óleos nutritivos como Ojon e Macadâmia.
Garante um loiro saudável e sem dificuldade para alcançar o tom desejado.

BASE NUTRITIVA
ÓLEO DE ARGAN - Rico em vitamina E, possui efeito
reparador na fibra dos cabelos, deixando os fios mais
saudáveis, macios, brilhosos e previne a queda.
ÓLEO DE MACADÂMIA - Penetra nos poros capilares
mantendo a hidratação dos fios, reduz o frizz e dá brilho e
repara a elasticidade natural da fibra capilar, evitando que
os fios se quebrem e que pontas duplas surjam.
ÓLEO DE OJON - Proporciona recuperação das células
capilares, brilho intenso, força e protege contra as agressões
diárias, como vento, poluição, raios solares e, ainda, efeitos
do Secador e da Chapinha. Atua ainda como Antifrizz.
PLEX - Tecnologia que previne e repara os danos causados
pela descoloração dos cabelos.
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Hipoalergênico
Dermatológicamente
Testado
Dusty Free
Abre até 9 tons
Hipoalergênico
Pó branco
Uso Profissional

Misture em um recipiente de
plástico uma medida do Blond Effect
para duas de Água Oxigenada, até
ficar com uma consistência
homogênea

Aplique a mistura mecha por
mecha com a ajuda de um pincel
com cerdas sintéticas
Deixe agir por, no máximo, 30
minutos, sempre verificando a cor
a cada 5 minutos.

Depois do tempo de pausa, lave
bem os fios com shampoo e água
fria, sem deixar nenhum resíduo.
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Indicado para todos os tipos de cabelos. Feito com um complexo altamente
concentrado de aminoácidos, recupera as fissuras do córtex danificado.
Promove o selamento das cutículas reorganizando-as por todo o fio.

PRINCÍPIOS ATIVOS
NANOQUERATINA - Reposição de queratina para cabelos
danificados por agressões externas, garantindo força, elasticidade e
resistência à fibra.
ARGININA - Cria uma película invisível de proteção sobre as fibras
capilares, que absorvem as moléculas do aminoácido e fortalecem
os cabelos, previnindo a queda e a quebra capilar.
EXTRATO DE SOJA - Rico em Ômega 3 e 6 e Vitamina E, age
hidratando e dando força e brilho aos fios, além de promover o
crescimento capilar.
EXTRATO DE CAVIAR - Rico em Proteínas, Lipídios, Vitaminas, Minerais
e Ácidos Graxos essenciais, que proporcionam a revitalização intensa
dos cabelos, dando flexibilidade, brilho e recuperação profunda.

15X mais resistência;
95% menos quebra;
Nutrição;
Fortalecimento e
Reposição de Massa;
Ação Anti-quebra;
Recupera as fissuras
danificadas do córtex;
Selamento de Cutículas
Combate as agressões
diárias;

Lave com Shampoo Anti-Resíduo,
se necessário lave 2 vezes ou de
acordo com a necessidade do fio;

Seque o cabelo 100%;

Aplique a queratina por todo o
cabelo de maneira uniforme;
Pranche os cabelos em mechas
finas, pelo menos 3 vezes vezes
cada mecha.

Recupera a saúde dos fios.

Recupere o brilho e a maciez da fibra capilar

Um poderoso alisante livre de químicas que mantém os fios disciplinados e sem
frizz mesmo após diversas lavagens. Tecnologia efeito memória.

PRINCÍPIOS ATIVOS
ÁCIDO CÍTRICO - Equilibra o pH dos fios.
PANTHENOL - Contribui para o espessamento dos fios e
mantém os cabelos muito hidratados.
ÓLEO DE FRUTAS ASIÁTICAS - Evita a queda, promove o
crescimento e promove cabelos mais fortes e com muito brilho.
ÓLEO DE COCO - Diminui o frizz, reduz as pontas duplas e forma
uma camada protetora contra os danos externos. Hidrata
profundamente, diminuindo o aspecto quebradiço.
ÓLEO DE TAMARINDO - Fonte de vitamina C, antioxidante, que
estimula a produção de colágeno e ajuda a manter a saúde do
cabelo, e Vitamina A que ajuda a manter o cabelo hidratado.

Efeito Memória;
Termo Ativado;

Lave os cabelos normalmente.

Reduz 70% o tempo de
secagem;
Efeito Instantâneo;
Sem contra indicação;

Com os cabelos ainda úmidos,
borrife o Spray Antifrizz Level
Shield por todo o comprimento.

Compatível com todas as
químicas;
Inteligente e Eficaz;
Econômico e Cheiroso.

Finalize com escova e prancha
para ativar o produto, alisando os
cabelos e eliminando o frizz.

Quanto mais utilizar, mais liso fica!

SHAMPOO 1L + CONDICIONADOR 1L + MÁSCARA 1KG

O Kit de Bio-Reconstrução devolve as proteínas que os cabelos perdem com
procedimentos químicos e agressões do dia-a-dia, devolvendo a queratina para a
estrutura do fio, para um cabelo 100% saudável.

PRINCÍPIOS ATIVOS
MANTEIGA DE MURUMURU - Altamente nutritiva, emoliente e
hidratante capilar, acaba com o frizz, equilibra o pH e os ácidos
graxos, retém a água nos fios, deixando-os muito mais macios.
ÓLEO DE AÇAÍ - Rico em Ômega 9, Ácido Palmicítico,
Vitaminas A, B , B2, C, D E e Fitoesteróis que nutrem e
reparam fios extremamente danificados, trazendo brilho
intenso, controle de frizz e facilidade na hora de pentear.
ÓLEO DE BURITI - Fortalecedor capilar, além de prolongar
a duração da cor em cabelos tingidos devido à sua forte
coloração. Emoliente, auxilia na hidratação dos fios,
restaura cabelos danificados, elimina pontas duplas,
controla o frizz e promove o brilho.

SHAMPOO 1L + CONDICIONADOR 1L + MÁSCARA 1KG

Bio Reconstrutor;
Para cabelos fracos e
quebradiços;
Fortalecimento e
Reposição de Massa;
Ação Anti-quebra;
Recupera a Saúde dos Fios;
Combate as Ações Diárias;
Selamento da Cutícula;
Recupera as fissuras e
danos ao córtex do fio.

Step 1: Lave com o Shampoo
Bio-Reconstrutor, deixando-o
agir de 2 a 4 minutos e repita o
processo se necessário, para
cabelos 100% limpos.
Step 2: Com os cabelos ainda
úmidos, aplique a Máscara
Bio-Reconstrutora por toda a
extensão dos cabelos e deixe
em pausa de 15 a 20 min.
Step 3: Finalize com o
Condicionador Bio-Reconstrutor
para selar a cutícula dos fios e
promover maior retenção dos
produtos.

SHAMPOO 500ML+ ATIVADOR DE CACHOS 300ML + MÁSCARA 500G

O Kit para Cabelos Cacheados Curls and Waves define e controla os cachos e volume,
facilita o desembaraço e promove hidratação e nutrição capilar, ajudando na formação
dos cachos sem agredir os fios.

PRINCÍPIOS ATIVOS
MANTEIGA DE MURUMURU - Altamente nutritiva, emoliente e
hidratante capilar, acaba com o frizz, equilibra o pH e os ácidos
graxos, retém a água nos fios, deixando-os muito mais macios.
ÓLEO DE COCO - Diminui o frizz, reduz as pontas duplas e forma
uma camada protetora contra os danos externos. Hidrata
profundamente, diminuindo o aspecto quebradiço.
ÓLEO DE CUPUAÇÚ - Fortalecedor capilar, além de prolongar a
duração da cor em cabelos tingidos devido à sua forte coloração.
Emoliente, auxilia na hidratação dos fios, restaura cabelos
danificados, elimina pontas duplas, controla o frizz e promove o
brilho.

SHAMPOO 500ML+ ATIVADOR DE CACHOS 300ML + MÁSCARA 500G

Formação de Cachos
Definidos;

Step 1: Lave normalmente com
o Shampoo Curls&Waves,
deixando-o agir de 2 a 4 minutos e
repita o processo se necessário,
para cabelos 100% limpos.

Proteção UV;
Anti Frizz;
Ação Anti Volume;
Ação Desembaraçante;
Facilita o Penteado;
Prevenção de Quebra e
Pontas Duplas.

Step 2: Com os cabelos ainda
úmidos, aplique a Máscara
Curls&Waves por toda a
extensão dos cabelos e deixe
em pausa de 15 a 20 min.
Step 3: Finalize com o Ativador
de Cachos Curls&Waves para
definição e modelagem de cachos
perfeitos em instantes.

Cachos definidos, macios, leves e soltos.

SHAMPOO RECONSTRUTOR 300ML

Repõe as perdas naturais do cabelo e faz com que o fio retenha água e nutrientes por
mais tempo, recuperando a saúde, força e vitalidade da fibra capilar.

PRINCÍPIOS ATIVOS
ÓLEO DE BURITI - Antioxidante que protege o cabelo dos danos do sol e
prolonga as cores dos cabelos tingidos, promovendo o brilho.
MANTEIGA DE KARITÉ - Protege os cabelos da radiação solar, contém
Vitamina E, um excelente antioxidantes que ajuda a remover células mortas e
promove uma maciez incrível.
ÓLEO DE AÇAÍ - Rico em Ômega 9, contém Ômega 6, Ácido
palmítico, vitaminas A,B B2,C, D, E, fitoesteróis, nutre e repara fios
danificados, trazendo brilho intenso, controle de frizz e facilidade
na hora de pentear.
ÓLEO DE QUINOA - Atua nutrindo o cabelo e fazendo uma
limpeza mais suave. Contém aminoácidos que auxiliam na
reparação de danos causados à estrutura dos fios.

MÁSCARA DUPLEX RECONSTRUTORA 300G

Com seus poderosos agentes reconstrutores proporcionam extrema hidratação e
restauração, dando vitalidade e fortalecimento aos fios. Resultados vistos no primeiro uso.

PRINCÍPIOS ATIVOS
ÓLEO DE BURITI - Antioxidante que protege o cabelo dos danos do sol e prolonga as cores
dos cabelos tingidos, promovendo o brilho.
MANTEIGA DE MURUMURU - Altamente nutritiva, emoliente e
hidratante capilar, acaba com o frizz, equilibra o pH e os ácidos
graxos que retém a água nos fios, deixando-os muito macios e
hidratados por mais tempo.
ÓLEO DE PRACAXI - Silicone natural, fecha as cutículas capilares,
reduz as pontas duplas, diminui o ressecamento, controla o
volume, aumenta o brilho e a sedosidade.

SHAMPOO 300ML + MÁSCARA 300G

Para todos os tipos
de cabelos,
principalmente
secos e
quebradiços;
0% sulfatos
0% parabenos;
Banho de Ouro

Step 1: Lave com o Shampoo
Diamond Gold, deixando-o agir de
2 a 4 minutos e repita o processo
se necessário, para cabelos 100%
limpos.
Step 2: Com os cabelos ainda
úmidos, aplique a Máscara
Duplex Diamond Gold por
toda a área danificada e deixe
em pausa de 5 a 7 min.

Step 3: Enxague completamente,
se necessário repita a aplicação e
finalize como desejar.

SHAMPOO MATIZADOR 300ML

Protege contra os danos do desbotamento agindo na neutralização dos tons amarelados
e alaranjados com uma dupla ação no córtex e na superfície do fio. Alcance incríveis
resultados no tratamento dos cabelos loiros.

PRINCÍPIOS ATIVOS
ÁCIDO LÁTICO - Sua propriedade acidulante regula o pH dos fios,
deixando-os alinhados e preparados para receber novos tratamentos.
ÓLEO DE BAOBÁ - Rico em Vitaminas A, D, E e F, antioxidantes, ômegas, 3, 6 e
9, oferecendo benefícios como hidratação, proteção e fortalecimento aos fios
do cabelo. Preserva a cor, evitando debotamento e dando mais brilho.
PLEX KERATIN - Um processo de blindagem do cabelo, que
reduz drasticamente os danos causados pela oxigenação dos fios
durante os processos de coloração e descoloração.
PROTEÍNA DE SOJA - Rica em ômega 3 e 6, vitamina E, age
hidratando e dando força e brilho aos fios, além de promover
o crescimento capilar.

SHAMPOO 300ML+ MÁSCARA 300G

0% sulfatos e 0%
parabenos;
Efeito Platinado:
alcance prata
acinzentado.
Matização hidratante
de alta performance;
Efeito platinado;
Reparação e
Prevenção do
Ressecamento.

Step 1: Lave com o Shampoo
Matizador Diamond Silver,
deixando-o agir de 2 a 4 minutos e
repita o processo se necessário,
para cabelos 100% limpos.
Step 2: Com os cabelos ainda
úmidos, aplique a Máscara
Matizadora Diamond Silver
por toda a área descolorida e
deixe em pausa de 5 a 7 min.

Step 3: Enxague completamente,
se necessário repita a aplicação e
finalize como desejar.

CONDICIONADOR DUO 300ML

O Condicionador Diamond Gold&Silver foi desenvolvido para suprir a necessidade
nos kits Diamond Gold e Diamond Silver. Oferece dupla ação nos cabelos,
combatendo o ressecamento dos fios e reparando a fibra capilar!

PRINCÍPIOS ATIVOS
ÓLEO DE AÇAÍ - Rico em Ômega 9, contém Ômega 6, Ácido palmítico,
vitaminas A,B B2,C, D, E, fitoesteróis, nutre e repara fios danificados,
trazendo brilho intenso, controle de friz e facilidade na hora de pentear.
PROTEÍNA DE SOJA - Rica em ômega 3 e 6, vitamina E, age
hidratando e dando força e brilho aos fios, além de promover o
crescimento capilar.
MANTEIGA DE MURUMURU - Altamente nutritiva, emoliente e
hidratante capilar, acaba com o frizz, equilibra o pH e os ácidos
graxos que retém a água natural dos fios, deixando-os muito macios.

CONDICIONADOR DUO 300ML

Pode ser usado
junto dos kits GOLD
e SILVER;

Lave normalmente com o
Shampoo Diamond Gold ou
Diamond Silver, até obter
cabelos 100% limpos;

0% Sulfatos;
0% Parabenos;
Combate
Ressecamento;

Aplique o Condicionador Duo
de maneira uniforme,
enluvando em mechas toda a
ponta dos cabelos. Deixe agir
de 2 a 4 minutos;

Repara a fibra
capilar;
Óleo de Açaí;
Proteína da Soja;
Manteiga de
Murumuru.

Enxague completamente
retirando todo o produto.

REPARADOR DE PONTAS 60ML

Brilho Intenso por 24 horas. Indicado para finalização de cabelos rebeldes, para
eliminar o frizz enquanto hidrata. Recomendado para tratamento de cabelos
ressecados e danificados. Previne pontas duplas, controla o volume, facilita penteado
proporcionando maciez e brilho aos fios.

PRINCÍPIOS ATIVOS
ÓLEO DE ARGAN - Rico em Vitamina E, possui efeito reparador na fibra
dos cabelos, deixando os fios mais saudáveis, macios, brilhosos e ainda
previne a queda.
ÓLEO DE OJON - Proporciona recuperação das células capilares,
brilho intenso, força e proteção das agressões diárias, como vento,
poluição, raios solares e também dos efeitos do uso de secador e
prancha. Ainda elimina o frizz e reduz o volume dos cabelos.
ÓLEO DE MURUMURU - Altamente nutritivo, emoliente e hidratante
capilar, acaba com o frizz, equilibra o pH e os ácidos graxos que
retém a água natural dos fios, deixando-os muito macios.

CONDICIONADOR DUO 300ML

Brilho Intenso por
24 horas
Elimina o Frizz
Controla o Volume
Elimina Pontas
Duplas
Hidrata
profundamente
Previne o
Envelhecimento
Precoce do Cabelo

Em cabelos muito secos, pode ser
utilizado como Pré-Shampoo.
Massageie por todo o cabelo e
deixe agir por 1 hora antes de
lavar, protegendo os fios contra
o ressecamento causado pelo
shampoo.
Em cabelos cacheados faça a
umectação com os fios ainda
úmidos, massageando todo o
comprimento do fio e enxaguando
após 20 minutos.
Para cabelos coloridos, pode ser
utilizado juntamente com a
tintura, aplicando algumas gotas
na pasta de coloração antes de
aplicá-la nos fios
Para eliminar pontas duplas e o
frizz, utilize como finalizador nos
cabelos limpos e secos, esfregando
na palma das mãos para préaquecer o produto.

Por um mundo sem frizz
COMPRAR PRODUTOS
PROFISSIONAIS
Venda Exclusiva com Consultores

Siga nossas
Redes Sociais

Clique para
interagir

COMPRAR PRODUTOS
PARA USO PESSOAL
Distribuidora Exclusiva Arybela Cosméticos
Clique para
interagir

