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A Prime Pro Extreme é uma empresa brasileira, que comemora 10 anos no mercado nacional e 
internacional! 

Idealizada por Vitor Visat, com experiência de mais de 20 anos no setor de beleza, foi fundada em Orlando 
nos Estados Unidos, iniciando suas operações internacionais com a Prime Pro Extreme USA em 2011 e 
desde então não parou mais! 

Com sede fabril e administrativa no Brasil, produz anualmente cerca de 20 mil toneladas de cosméticos 
com processos técnicos certificados e fórmulas aprovadas por exigentes órgãos regulatórios nacionais e 
internacionais. 

Expandiu fortemente suas exportações para Oriente Médio, estabelecendo seu Centro de Distribuição em 
Dubai nos Emirados Árabes, e desde 2017 atua também no mercado Europeu com o Centro de Distribuição 
Prime Europa em Portugal, criando parcerias confiáveis não só nestas regiões como em mais de 30 países 
por todo o mundo.

Em seu portfólio está a Linha Biotanix Brazilian Protein, alisamento a base de ativos orgânicos da botânica 
brasileira que é sucesso internacional, e a Linha Profit Of Color de descolorantes que em 2020 se completa 
com as colorações especialmente desenvolvidas na Itália.

Ainda em 2020, lança também a Prime Accessories, linha de equipamentos para salões e inaugura a Prime 
Academy, numa estrutura física de alto padrão, com profissionais e artistas especialistas para realizar 
treinamentos e credenciamentos técnicos presenciais e on-line, desenvolvimento de novos produtos e 
serviços, bem como atender o público local.

Atuando com distribuidores parceiros de prestígio , além de franquias e redes salões conceito, sendo assim 
a Prime não comercializa os produtos on-line, pois nossa Política Comercial foi criada para ser justa e 
transparente, fornece todo o suporte operacional , marketing, mídias sociais e programas de educação 
técnica através do Prime Global Trainning Program, assegurando assim nas parceiras existentes e aos novos 
negócios solidez e rentabilidade de alta performance.

Conheça tudo o que foi criado especialmente para seu negócio, temos soluções para todos os tipos de 
cabelos, elaborado por uma marca sólida, com muito prestígio e reconhecimento internacional, então... 

Prime your Business 
Prime yourself for that success opportunity!

QUERER É PODER!





Atender o mercado cosmético capilar profissional, fornecendo 
produtos e serviços de alta performance, totalmente seguros, 
testados e aprovados por rigorosos testes de qualidade; desenvolver 
constantemente tecnologias inovadoras e torná-las acessíveis ao 
mercado nacional e internacional para surpreender seus clientes; ser 
rentável e gerar lucratividade aos seus parceiros.

Missão

Ser uma empresa modelo do setor cosmético, desenvolvendo 
produtos e serviços inovadores através de uma política comercial 
moderna. Ser reconhecida por profissionais e formadores de opinião 
pelos seus diferenciais de mercado.

Visão

Respeito ao próximo e ao meio ambiente com atitudes vitais: 
honestidade, pontualidade, seriedade, disciplina, humildade, ética e 
educação.

Valores



Com sua nova fórmula FORCE-PLASTIA, a linha BIO TANIX EXTREME 
alinha até os cabelos mais resistentes, reduz o volume e elimina o 
frizz na primeira aplicação, sem amarelar os cabelos mais claros e 
sem perder o tom dos cabelos previamente coloridos.

A nova fórmula possui ativos essenciais para uma recuperação 
completa do alinhamento e nutrição dos fios com total segurança. 
Dê adeus às químicas agressivas e aos conservantes. 

Com BIO TANIX EXTREME, os cabelos ganham um ar mais natural, 
brilho intenso e se mantêm saudáveis e livres de agressões.

A linha Home Care BIO TANIX foi especialmente desenvolvida para 
prolongar o resultado de salão e tratar cabelos agredidos por 
químicas. Dá brilho, auxilia na disciplina dos fios e promove ação 
anti frizz.

BIO TANIX SISTEMA DE 
ALINHAMENTO





BRAZILIAN PROTEIN EXTREME-FORCE LINHA PROFISSIONAL

SHAMPOO PURIFICANTE

LIMPA E
PREPARA
OS FIOS

RESPONSÁVEL PELO 
REALINHAMENTO

EQUALIZA O PH
DOS FIOS

COMPLEXO REDUTOR MÁSCARA REPARADORA

De ação purificante, limpa e dilata 
os fios e a fibra capilar; remove os 
radicais livres de forma profunda e 
sem agredir os fios; fortalece os 
cabelos para receber uma maior 
carga do tratamento redutor. 

Ativos: lótus e proteína.
Indicação: Limpeza dos fios para 
receber o processo.
Embalagem: 1000ml e 300ml

Ativos: lótus e proteína.
Indicação: Complexo redutor para 
todos os tipos de cabelo.
Embalagem: 1000ml e 300ml

Ativos: lótus e proteína.
Indicação: Regula o pH, Anti frizz e 
durabilidade.
Embalagem: 1000ml

A tecnologia FORCE-PLASTIA tem 
ação interna em pH ácido através de 
liberação de hidrogênio. Combinada 
com um blend de ácidos, alinha sem 
causar danos à fibra capilar. Evita o 
amarelamento e o desbotamento dos 
fios. Cabelos 100% realinhados com 
uma aplicação simples e segura.

Fórmula ultracondicionante à base da 
proteína da seda que sela as cutículas 
dos fios, forma um filme e protege-os 
contra agentes externos agressivos. 
Além de criar um efeito antioxidante, 
que dá durabilidade ao resultado, 
devolve a elasticidade e deixa os fios 
sedosos, com brilho e maciez intensa.

AQUI
COMPRE 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511958525402&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20maiores%20informa%C3%A7%C3%B5es%20para%20compra%20de%20produtos%20da%20PRIME.


LIMPA E 
PROLONGA
OS RESULTADOS

CONDICIONA
E TRATA OS FIOS

HIDRATAÇÃO 
E REPARAÇÃO
PROFUNDA

PROTEGE CONTRA
O CALOR E ELIMINA
O FRIZZ

PREMIUM SHAMPOO CONDICIONADOR PREMIUM MÁSCARA PREMIUM LEAVE-IN PREMIUM

BRAZILIAN PROTEIN EXTREME-FORCE HOME CARE

Ativos: lótus e proteína.
Indicação: Cabelos com química e 
danificados.
Embalagem: 300ml

Ativos: lótus e proteína.
Indicação: Cabelos com química e 
danificados.
Embalagem: 300ml

Ativos: lótus e proteína
Indicação: Cabelos com química e 
danificados.
Embalagem: 250g

Ativos: lótus e proteína.
Indicação: Cabelos com química e 
danificados.
Embalagem: 250ml

PREMIUM SHAMPOO limpa 
suavemente a fibra capilar e elimina 
os agentes poluentes dos fios, 
deixando-os mais leves e saudáveis. 
Possui ação long lasting, que 
proporciona durabilidade ao efeito 
liso criado pelo BIO TANIX 
Profissional.

CONDICIONADOR PREMIUM trata os 
cabelos e deposita proteínas nos fios. 
Sela as cutículas, protege a fibra 
capilar contra agentes externos, 
destaca o brilho natural e facilita o 
desembaraço dos fios.

Tratamento reparador intenso que 
regenera e nutre cabelos danificados 
e quimicamente tratados. Fórmula 
enriquecida com proteína da seda 
que estabiliza o pH dos cabelos, 
tornando-os instantaneamente mais 
resistentes, reestruturados e com 
brilho. Devolve a elasticidade dos fios 
e minimiza os danos estruturais por 
conta de tratamentos químicos.

LEAVE-IN PREMIUM é um protetor 
térmico que facilita a penteabilidade e 
mantém os fios disciplinados. Os 
cabelos permanecem protegidos por 
até 48 horas e o brilho se destaca em 
toda sua superfície. Possui ação 
antifrizz e cria resistência à umidade. 
Sem enxágue.

COMPRE 
AQUI
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Linha de tratamento para 
fortalecimento dos fios, à base de 
argan, oliva e ojon. O óleo de ojon 
possui propriedades que auxiliam na 
reconstrução e no fortalecimento dos 
cabelos. Devido ao seu alto teor de 
ácidos graxos, proporciona brilho e 
forma um filme sobre os cabelos, 
hidratando-os intensamente.

Sua textura única, com elementos 
antioxidantes e aminoácidos, 
proporciona um resultado incrível 
para os fios, recuperando-os e 
nutrindo-os profundamente. A linha 
BIO TANIX DE TRATAMENTO E 
RESTAURAÇÃO foi desenvolvida com o 
propósito de recuperar, nutrir, selar 
cutículas e revitalizar cabelos 
danificados e enfraquecidos. Possui o 
Sistema 5S - soluções, ou seja: ação 
antiquebra, antirressecamento, 
anti-age, antifrizz e antioxidante.

SHAMPOO DE RESTAURAÇÃO 

Limpa e purifica a fibra capilar, 
preparando-a para receber 
proteínas que auxiliam na 
eliminação gradativa do efeito de 
quebra dos fios. Promove ação 
antirressecamento, fortalece e 
intensifica o brilho dos cabelos.

Embalagem: 300ml

MÁSCARA DE RESTAURAÇÃO

Rica em oliva e ojon, restaura os 
cabelos quebradiços. Repõe o 
colágeno para fortalecimento do 
fio, promove ação antiquebra e 
antirressecamento, reconstrói a 
fibra capilar e retarda o 
envelhecimento dos fios.  

Embalagem: 250g

ÓLEO DE RESTAURAÇÃO

Forma um filme que alinha a 
superfície capilar e elimina as 
imperfeições do fio. Com ação 
antioxidante, antiquebra e 
antirressecamento, confere toque 
sedoso, hidrata, dá brilho e reduz 
o frizz.

Embalagem: 30ml

LINHA DE TRATAMENTO E RESTAURAÇÃO

com5Soluções

RESTAURAÇÃO
BIO TANIX CABELOS

FORTALECIDOS
COM BRILHO

INDICADO PARA CABELOS

E DANIFICADOS
ENFRAQUECIDOS

RADIANTE

COMPRE

AQUI
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Desenvolvido exclusivamente para reparar a fibra capilar e reduzir o 
volume dos cabelos. 

Produto enriquecido com um complexo de nutrientes, aminoácidos e um 
blend de 7 óleos nobres que provocam uma alteração natural no fio. Sua 
ação preenche a fibra capilar com reposição de massa que permite a 
recuperação completa dos fios danificados e age onde o fio exige maiores 
cuidados; forma uma camada protetora e mantém a hidratação e o 
selamento da cutícula. 

A MÁSCARA DE REPARAÇÃO E REDUÇÃO DE VOLUME CAPILAR oferece um 
tratamento completo para todos os tipos de cabelos. Produto inovadora 
indicado para facilitar o trabalho dos profissionais cabeleireiros. O 
resultado é um cabelo macio, cheio de brilho, saudável, hidratado por 
muito mais tempo com efeito garantido em apenas 30 minutos.

MÁSCARA DE REPARAÇÃO E
REDUÇÃO DE VOLUME CAPILAR

Reconstrução

Ação Protetora

Aspecto Natural

Redução de Volume

Ação Anti-age

Reposição Lipídica



MÁSCARA CONDICIONADORA

BANHO DE VERNIZ



A MÁSCARA CONDICIONADORA DE REDUÇÃO – BANHO DE VERNIZ foi desenvolvida para reparar, matizar e 
diminuir o volume da fibra capilar. Sua fórmula é composta por um blend de ácidos e ativos nobres de tratamento: 
óleo de murumuru, que promove ação antioxidante e nutrição completa, e bacaba-açu, um poderoso agente 
hidratante e emoliente que forma uma camada protetora, mantendo a hidratação e o selamento das cutículas. Rica 
em ativos inovadores, deixa os cabelos saudáveis e reduz volume e frizz, promovendo aspecto natural, além de 
oferecer  matização controlada. Um tratamento completo em apenas 30 minutos.

Óleo de Murumuru: fruto da Amazônia, é uma espécie de coco. Das suas 
sementes é extraído um óleo rico em ácidos láurico, mirístico e oléico. São 
inúmeras as vantagens do óleo de murumuru: alta nutrição, emoliência, 
hidratação e recuperação da umidade e elasticidade natural do fio.

Óleo de Bacaba-açu: extraído de uma palma de tronco único, é abundante 
no Estado do Pará. Esverdeado e perfumado, possui propriedades 
físico-químicas semelhantes às do azeite. O alto teor de ácido linoleico 
(16%) e de ácidos graxos essenciais (EFA) – um dos componentes lipídicos 
do fio – auxilia na redução da perda de água e evita o ressecamento, 
revitalizando o couro cabeludo.

Violet 43: Tecnologia de origem italiana com um blend de pigmentos de 
alto poder de fixação. Permeia as fibras, conserva o tom por muito mais 
tempo e elimina os tons indesejáveis.

PRINCIPAIS ATIVOS

ÓLEO DE MURUMURU

    + ÓLEO DE BACABA AÇU



A linha THERMAL foi desenvolvida para tratar cabelos resistentes, 
rebeldes, volumosos, com frizz e cutículas enfraquecidas por processos 
químicos, desgaste natural ou envelhecidas precocemente por falta de 
nutrientes essenciais. Propõe soluções para disciplinar os cabelos e 
oferece um controle máximo do volume. Garante 100% de alinhamento 
dos fios, tratamento, proteção térmica, brilho e maciez.

Uma fusão de ativos reconstrutores torna os cabelos mais disciplinados 
devido à regeneração interna dos fios. Tem como resultado cabelos 
visivelmente regenerados, totalmente disciplinados, sedosos e com 
proteção anti frizz.

A linha Home Care THERMAL foi desenvolvida para manter os 
resultados do tratamento feito no salão e proteger os fios contra as 
agressões físico-químicas do dia a dia. Indicada para cabelos com 
química, protege termicamente, restaura, confere sedosidade e brilho 
intenso.

THERMAL SISTEMA DE 
REALINHAMENTO



AQUI
COMPRE 



SHAMPOO THERMAL

LIMPA 
E PREPARA 
OS FIOS 
PARA O 
ALISAMENTO

RESPONSÁVEL 
PELO 
ALINHAMENTO

EQUILIBRA O 
PH DOS 
CABELOS

THERMAL FORCE THERMAL MASK
SHAMPOO THERMAL é um 
antirresíduos de pré-tratamento 
que limpa os fios, dilata as 
cutículas, elimina as impurezas que 
impedem a ação dos agentes de 
reconstrução e alinhamento da 
fibra e prepara os cabelos para o 
processo de alisamento.

Ativos: Sericina e Colágeno.
Indicação:
Pré tratamentos químicos.
Embalagem: 1000ml

Ativos: Queratina, Argan Oil, 
Conservantes e ácido glioxílico.
Indicação: Para cabelos crespos, 
volumosos, indisciplinados.
Embalagem: 1000ml

Ativos: Sericina e Colágeno.
Indicação:
Pós tratamentos químicos.
Embalagem: 1000ml

Fórmula desenvolvida com Complexo 
Keratin + Argan Oil. Alinha os fios, 
auxilia na reconstrução da fibra, 
recupera a elasticidade dos fios e sela 
as cutículas. Reduz o frizz, 
disciplinando e alinhando os fios 
alinhados para um aspecto natural.

É um eficaz reestruturador que 
equilibra o pH capilar. Sua fórmula 
contém Sericina + Colágeno, 
compostos altamente regeneradores, 
que devolvem aos cabelos a 
elasticidade, brilho e maciez.

LINHA PROFISSIONAL THERMALCOMPRE 
AQUI
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LIMPEZA E 
INTENSIFICAÇÃO 
DO BRILHO

HIDRATAÇÃO 
E SELAGEM 
DAS CUTÍCULAS 

PROTEÇÃO 
TERMICA 
E ELIMINAÇÃ0 
DO FRIZZ

SHAMPOO THERMAL MÁSCARA THERMAL CREME THERMAL

Ativos: Sericina e Colágeno.
Indicação:
Cabelos tratados quimicamente.
Embalagem: 300ml

Ativos: Sericina e Colágeno.
Indicação: 
Cabelos tratados quimicamente.
Embalagem: 300ml

Ativos: Sericina e Colágeno.
Indicação: 
Cabelos tratados quimicamente.
Embalagem: 250g

Limpa os fios de forma suave e eficaz. 
Diminui a carga estática dos cabelos e 
intensifica o brilho, preparando-os 
para o processo de alisamento.

Age na estrutura interna dos fios, 
devolvendo proteínas e aminoácidos 
que reparam profundamente as áreas 
mais sensibilizadas da fibra capilar. 
Restaura os fios e mantém a 
umidade: resistência, brilho e maciez. 
Indicação: utilização semanal.

Protege os cabelos do alto 
aquecimento, facilita a 
penteabilidade e o deslizamento da 
escova sobre os fios. Devido à ação do 
filtro UV, mantém os cabelos sedosos 
e protegidos contra as agressões 
diárias. Sem enxágue.

THERMAL HOME CARECOMPRE 
AQUI
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ATIVOS HIDRATANTES E LIPÍDICOS

PRESERVA A INTEGRIDADE DOS FIOS

DESCOLORE DE FORMA GRADUAL E UNIFORME

AGENTES ANTI AMARELADORES E NEUTRALIZADORES DA COR

A PRIME tem o enorme prazer em compartilhar as novidades da sua linha PROFIT 
OF COLOR de pós descolorantes.

Com o lançamento do LUMINUM BLOND Multitécnicas, pó descolorante branco 
que clareia até 9 tons, PLATINUM BLOND foi reformulado com ativos novos para 
clarear até 10 tons.

Inovação com a combinação das mais altas tecnologias trazidas da Alemanha, 
PLATINUM BLOND desencadeia o processo de intensificação dos persulfatos – 
componentes presentes no pó descolorante – cuja função é gerar uma abertura 
mais intensa e uniforme dos fios no momento da descoloração.

Aliado aos ativos de proteção selecionados da tecnologia Sedcoll e Tília Cordata, 
PLATINUM BLOND garante o resultado dos cabelos loiros saudáveis dos sonhos! 
Ouse ir ao extremo com a linha completa de descolorantes PRIME PRO EXTREME.

LINHA DE DESCOLORANTES



Mude sua vida, mude seus tons!



PROFIT OF COLOR OXI CREME

Emulsão oxidante de consistência espessa e cremosa, desenvolvida para preparar e potencializar a ação da coloração e da linha 
de pós descolorantes PRIME.

Produto enriquecido com a exclusiva tecnologia alemã de nutrição. O óleo de tília, de alto poder emoliente e hidratante, ameniza 
consideravelmente as agressões aos fios e evita a sensibilização provocada pelo peróxido de hidrogênio. Contribui para a 
manutenção do pH equilibrado e permite o desenvolvimento preciso e uniforme da cor.

COMPRE 
AQUI
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PROFIT OF COLOR LUMINUM BLOND - 9 TONS

PRIME acaba de lançar LUMINUM BLOND Multitécnicas, um pó descolorante branco de alto desempenho para 
aplicações realizadas com papel e free hands (técnicas à mão livre). De ação controlada, clareia até 9 tons e é 
totalmente compatível com todos tipos de cabelos. Graças ao seu principal ativo – a exclusiva tecnologia 
Sedcoll, à base de proteína da seda –, associado ao colágeno hidrolisado e a outros ativos, LUMINUM BLOND 
oferece extrema proteção aos cabelos durante o processo: cria um filme protetor nas cutículas e, ao mesmo 
tempo, confere elasticidade e nutrição da fibra capilar. Para aumentar sua performance, recomenda-se a 
utilização de LUMINUM BLOND com a linha de oxidantes estabilizados para atingir até 9 tons de clareamento.

PROFIT OF COLOR PLATINUM BLOND - 10 TONS

PLATINUM BLOND é um pó descolorante de ação controlada. Com sua nova fórmula de alta tecnologia, clareia 
os cabelos em até 10 tons graças a uma combinação exclusiva de elementos ativadores. Contém Violet 43 – 
uma tecnologia de pigmentos de origem italiana – que proporciona neutralização avançada, com microcápsulas 
que ajudam a evitar os tons alaranjados e amarelados indesejáveis no processo de clareamento. Sua fórmula – 
baseada na tecnologia alemã Linden Oil à base de lipídeos e oligoelementos extraídos da flor da Tília cordata – 
confere proteção e reconstrução extrema aos cabelos durante o processo de clareamento. Para aumentar o 
desempenho e assim atingir até 10 tons de clareamento, recomenda-se a utilização de PLATINUM BLOND com 
a linha de oxidantes estabilizados PROFIT OF COLOR. E, para um tratamento mais completo, recomenda-se a 
linha PROFIT PLEX para resultados ainda mais incríveis!

COMPRE 
AQUI



Com tecnologia de ponta, chega ao mercado 
o melhor aliado de todos os cabeleireiros! 
Ele dá resistência à fibra capilar e garante a 
integridade do fio. 

PROFIT PLEX contém os principais 
aminoácidos da síntese do colágeno. E, 
graças à alta tecnologia do Aminoplex, a 
PRIME desenvolveu a estrutura do cabelo 
em forma líquida. PROFIT PLEX alia-se às 
cadeias de proteína já existentes no cabelo 
para evitar os danos causados por 
procedimentos químicos. Ideal para ser 
misturado em descolorantes e em outros 
processos.

TRATAMENTO BLOQUEADOR DE DANOS

AGORA O LOIRO SAUDÁVEL ESTÁ EM SUAS MÃOS!

RECONSTRUÇÃO CAPILAR TOTAL



 

Intense Fortifier 1 - GLOSS RESTAURADOR DOS FIOS À BASE DE COLÁGENO E PROTEÍNA
Tratamento à base de um composto superior de aminoácidos – o Aminoplex, um bloqueador de danos e reconstrutor da 
fibra capilar que confere resistência e um ar saudável e natural aos fios. Sua fórmula regenera e nutre o fio, de dentro para 
fora, durante a descoloração e a coloração, evitando o processo de quebra da fibra capilar. pH: entre 5,2 e 5,7.

Active Repair - MÁSCARA REPARADORA INTERNA E EXTERNA DA FIBRA CAPILAR
ACTIVE REPAIR possui ação inteligente que repara e recarrega a proteína da fibra capilar após os danos causados por 
processos químicos. A microproteína, de penetração instantânea, devolve a massa e preenche as microfissuras causadas 
por procedimentos químicos, além de devolver elasticidade, força e emoliência, tornando os cabelos disciplinados e com 
um aspecto saudável. pH: entre 3,5 e 4,0.

Linden Oil - SÉRUM FINALIZADOR 
ANTIFRIZZ
ÓLEO DE LINDEN é um composto à base de 
lipídios altamente regeneradores 
encontrados na Tília cordata, uma exclusiva 
tecnologia alemã de nutrição. Com ativos de 
vitamina E, silicone e turmalina, deixa os 
cabelos sedosos, disciplinados, brilhantes e 
sem frizz.

COMPRE 
AQUI
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PRIME PRO EXTREME apresenta sua linha de matizadores 
da família PROFIT OF COLOR, com produtos exclusivos 
para os cuidados e a manutenção dos cabelos loiros.

Com um blend de ativos nobres e pigmentos de origem 
italiana, o diferencial dessa linha é proporcionar aos cabe-
los loiros, não apenas uma matização, mas uma completa 
restauração dos fios.

• Completo tratamento para cabelos loiros
• Elevado poder de matização
• Durabilidade na cor e brilho
• Personalização de tons
• Nutrição profunda e instantânea 
• Selamento da fibra capilar

MATIZADORES



SILVER MASK
A Silver Mask proporciona aos cabelos descoloridos um loiro claríssimo. Contém corante azul e Violet 43 em sua composição, neutralizando os tons amarelos e amarelos 
alaranjados para proporcionar um loiro sem reflexos indesejados.
Sua formulação é enriquecida com óleo de semente de uva, macadâmia, sericina, proteína de soja e açaí, ativos que nutrem e garantem maior durabilidade da cor.
Para um resultado de excelência, indicamos o uso da Silver Mask em um fundo de clareamento 9. 

GRAPHITE MASK
A Ghaphite Mask proporciona aos cabelos descoloridos um loiro claríssimo 
acinzentado. Contém corante verde, azul e Violet 43 em sua composição, 
neutralizando os tons amarelos e amarelos alaranjados. 
A sua formulação é enriquecida com macadâmia, alfarroba e sericina, ativos que 
oferecem emoliência, brilho e maior durabilidade da cor.
Para um resultado de excelência, indicamos o uso da Graphite Mask em um fundo de 
clareamento 9.   

SILVER GLOSS
O Silver Gloss é um potente matizador com alta performance, de ação rápida e 
instantânea, que age neutralizando tons indesejados. Possui o Violet 43, um corante 
italiano que atua na parte interna do fio e proporciona cor perfeita e duradoura. A sua 
composição também conta com D-pantenol, ácido lático e polímeros catiônicos, que 
promovem brilho, força e maleabilidade.
Sua formulação em gel oferece diversas possibilidades de uso, como em máscaras de 
tratamento e botox. O resultado é um loiro claro sem reflexos amarelados ou 
alaranjados. 

• Completo tratamento para cabelos loiros
• Elevado poder de matização
• Durabilidade na cor e brilho
• Personalização de tons
• Nutrição profunda e instantânea 
• Selamento da fibra capilar

COMPRE 
AQUI
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MÁSCARA DE NUTRIÇÃO E REPARAÇÃO
PARA CABELOS DANIFICADOS



Efeito Teia para melhor absorção

Alto poder de reconstrução

Blend de ativos inovadores

Nutrição instantânea

MÁSCARA DE NUTRIÇÃO E REPARAÇÃO
PARA CABELOS DANIFICADOS

A PRIME desenvolveu em seus laboratórios de pesquisas 
uma máscara de alto impacto, com efeito teia, cuja 
função é facilitar a distribuição e a absorção do produto 
para a reconstrução dos cabelos danificados e secos. No 
processo de restauração, a devolução de massa nas 
cutículas abertas proporciona brilho intenso, deixando 
os cabelos saudáveis e macios.

O IMPACT SHAMPOO possui ph equilibrado 5.0 a 5.5  e oferece limpeza suave 
aos fios. Sua fórmula combina 4 elementos fundamentais para devolver a 
vitalidade dos fios processados quimicamente. 
O óleo de ojon, a elastina, a manteiga de karité e as algas marinhas são agentes 
altamente emolientes, e além de limpar suavemente os fios, sua ação 
prepara-os para receber a nutrição oferecida pela Impact Mask ou Impact Gold.

Óleo de Ojon, extraído da fruta da Oliveira, uma árvore do Mediterrâneo. Obtido 
por prensagem somente a baixas temperaturas, o óleo é filtrado mecanicamente. 
Possui alto teor de substâncias antioxidantes, restaura os fios, doando maciez e 
brilho.

Manteiga de Karité, um nobre ativo que fortalece a fibra capilar, protege contra 
danos químicos e a radiação solar.

Algas marinhas, encontradas nas águas profundas do Pacífico; ricas em 
aminoácidos, proteínas, minerais e oligoelementos diversos, promovem a 
restauração do processo lipídico e reconstrução completa dos cabelos.

Graças a esse blend de ativos inovadores, a IMPACT MASK possui alto poder de 
nutrição e restauração de cabelos com aplicação de produtos químicos, 
danificados ou secos. Sua ação antioxidante realça e confere brilho aos fios.

Finalize seu tratamento com a IMPACT MASK e obtenha resultados extremos!

COMPRE
AQUI
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LINHA PROFISSIONAL
DE BANCADA

Linha profissional desenvolvida para o dia a 
dia do cabeleireiro. Ideal para utilização nos 
serviços oferecidos pelo salão, como linha de 
suporte e bancada para lavatório. Kit de 
shampoo e máscara, doa brilho, maciez e 
protege os fios.

Shampoo 2,2L
Limpa e hidrata os fios quimicamente tratados. 
À base de óleo de argan, macadâmia e açaí, 
possui ação antioxidante e combate os radicais 
livres. Prepara os cabelos para receber o 
procedimento químico, fortalece os fios e 
intensifica o brilho natural.

Máscara 2kg
Com óleo de argan, macadâmia e açaí, restaura 
e nutre os cabelos danificados por produtos 
químicos. De ação antioxidante, combate os 
radicais livres e repara os danos na cutícula 
celular. Fortalece e protege o fio, previne o 
surgimento de pontas duplas, conferindo brilho 
e maciez.

QUALIDADE
PROFISSIONAL NO
TAMANHO IDEAL

AQUI
COMPRE
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RECONDICIONADOR BIFÁSICO

BENEFÍCIOS
MÁGICOS

REPARADOR PARA CABELOS DANIFICADOS E INDISCIPLINADOS

AQUI
COMPRE
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A PRIME, sempre inovando o mercado da beleza, lança o recondicionador bifásico com 15 multibenefícios, indicado para todos os 
tipos de cabelos. Sua fórmula foi desenvolvida à base dos mais nobres ativos: Tamarindo – poderoso regenerador e reconstrutor da 
fibra capilar; Pantenol – extremamente emoliente, devolve a umidade natural dos fios, facilita a penteabilidade e dá um toque macio 
e brilhante aos fios; Proteína da seda – gera um filme protetor contra agressões futuras, promovendo elasticidade e força. Esse blend 
de ativos permite 15 multibenefícios mágicos desde a primeira aplicação.

AÇÃO ANTIFRIZZ
Equilíbrio estático dos fios que 
mantém o cabelo alinhado por mais 
tempo.

AÇÃO ANTI-AGING
Ação antienvelhecimento da fibra 
capilar.

MÁXIMA PROTEÇÃO TÉRMICA
Ação extrema de proteção contra o 
calor dos secadores e pranchas.

IMPERMEABILIZANTE DOS FIOS
Permite o alinhamento dos fios por 
mais tempo.

BRILHO EXTREMO
Brilho intenso mesmo em cabelos 
opacos.

TOQUE DE SÉRUM
Selamento das cutículas abertas, dando 
um toque macio e aveludado.

PROTEÇÃO SOLAR
Proteção contra os raios UV, ideal para 
exposição solar.

DEVOLVE UMIDADE NATURAL
Manutenção do nível hídrico dos fios, 
retardando o ressecamento.

PERFUME EXCLUSIVO
Fragrância sensual, marcante e, ao 
mesmo tempo, delicada, com notas 
frutais e florais.

NUTRIÇÃO INSTANT NEA
Nutrição profunda dos fios, com ação 
principalmente em cabelos secos.

DESEMBARAÇO IMEDIATO
Desembaraço instantâneo após 
segundos da aplicação, sem quebra dos 
fios.

NEUTRALIZADOR DE ODORES
Neutralização de odores desagradáveis 
de fumaça e de outros elementos 
absorvidos pelo fio.

RESTAURAÇÃO COM O USO DIÁRIO
Com utilização diária e contínua, 
reparação instantânea das fibras mais 
danificadas.

LIVRE DE QUÍMICAS
Sem adição de parabenos e 
conservantes.

FÓRMULA OIL FREE
Baixo peso molecular, fórmula não 
oleosa.



NOVO

BENEFÍCIOS
MÁGICOS

SUPER MATIZADOR
RECONDICIONANTE

COMPRE
AQUI
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A PRIME desenvolveu em seus laboratórios o MAGIC BLOND: um super matizador recondicionante de alta tecnologia, enriquecido com 
ativos nobres para a manutenção e a finalização perfeita dos cabelos loiros. 

O conceito inovador “3 + 15 multibenefícios” é uma tecnologia exclusiva: o movimento das esferas promove o equilíbrio estático e 
dinâmico dos fios e amplia a penetração de ativos.

Matização instantânea
Matização dos cabelos loiros no 
momento da finalização.

Campo magnético
Campo de força magnética que 
promove o equilíbrio dos íons 
positivos e negativos.

Controle da elasticidade
Resgate da maleabilidade, 
impedindo a elasticidade em 
cabelos descoloridos.

Proteção contra danos
Proteção contra os raios UV, ideal 
para exposição solar.

Máxima proteção térmica
Proteção extrema contra o calor dos 
secadores e das pranchas.

Reconstrutor da fibra capilar
Com uso diário, os aminoácidos e 
lipídios promovem a reconstrução 
da fibra capilar.

Antifrizz
Equilíbrio estático dos fios que 
mantém o cabelo alinhado por mais 
tempo.

Antiage
Ação antienvelhecimento da fibra 
capilar.

Polivitamínico
Complexo de vitaminas A, B1, B2, B5, 
C e D que elimina os efeitos dos 
procedimentos químicos nos cabelos.
  Desembaraço instantâneo

Desembaraço imediato e sem 
quebra dos fios, segundos após a 
aplicação.

Força extrema
Ativos nobres e exclusivos 
promovem elasticidade e força aos 
cabelos descoloridos.

Brilho extremo
Cristais de quartzo proporcionam 
brilho intenso aos cabelos claros.

Hidratação exclusiva
Manutenção do nível hídrico dos 
fios, retardando o ressecamento.

Perfume exclusivo
Fragrância chique, marcante e 
sofisticada, com delicadas notas 
florais.

Neutralizador de odores
Neutralização de odores 
desagradáveis de fumaça e de outros 
elementos absorvidos pelo fio.

Fórmula oil free
Baixo peso molecular, fórmula não 
oleosa.

Livre de produtos químicos
Sem adição de parabenos e 
conservantes.

Toque de sérum
Selamento das cutículas abertas 
com toque macio e aveludado.

AGE



Linha de tratamento com alto teor hidratante, desenvolvida 
para promover o equilíbrio hídrico dos fios, reposição das 
proteínas, nutrição e proteção dos cabelos.

À base de sericina, pantenol, ceramida e proteína da seda, 
disciplina e restaura os cabelos ressecados, diminui o 
aspecto poroso e trata os fios, restaura e devolve brilho e 
maciez. Ideal para cabelos desidratados, secos e ressecados. 
Ótima opção de tratamento pós-coloração e luzes.

HYDRA HIDRATAÇÃO, EQUILÍBRIO HÍDRICO 
E REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES

A linha Home Care HYDRA é formulada à base de seriseal, 
pantenol, ceramidas e proteína da seda, ativos 
regeneradores que mantêm o cabelo saudável, hidratado, 
protegido e com balanço natural.





SHAMPOO HYDRA

LIMPA E 
HIDRATA 
OS FIOS

NUTRE E HIDRATA 
OS CABELOS SECOS

DEVOLVE 
FLEXIBILIDADE 
AOS FIOS

HYDRA CONTROL MASCARA HYDRA
Limpa os fios, preparando-os para 
receber o tratamento e elimina as 
barreiras internas do fio que 
atrapalham o fluxo hídrico.

Ativos: Seriseal e Cisteína.
Indicação: Cabelos desidratados, 
secos e porosos.
Embalagem: 1000ml

Ativos: Seriseal e Proteína da Seda.
Indicação: Cabelos secos e 
desidratados. Tratamento 
pré-escova e pós-coloração e luzes.
Embalagem: 12 x 10m 

Ativos: Seriseal e Cisteína.
Indicação: Cabelos desidratados, 
secos e porosos.
Embalagem: 500g

Complexo concentrado de 
tecnologias  que repara e fortalece a 
fibra capilar e confere resistência e 
flexibilidade aos fios. Repara, nutre e 
hidrata as partes mais sensibilizadas 
do cabelo e controla o nível de 
umidade natural dos fios. De ação 
antioxidante, é ideal após um 
procedimento de coloração ou 
descoloração para conferir maior 
fixação e durabilidade à cor.

Deposita no córtex capilar agentes 
hidratantes, vitaminas, proteínas e 
nutrientes. Diminui gradativamente o 
aspecto poroso dos fios, elimina o 
ciclo da desidratação e sela as 
cutículas. Estabiliza o pH capilar, 
melhora a textura, a maleabilidade e 
o brilho dos cabelos.

HYDRA LINHA PROFISSIONALCOMPRE
AQUI
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LIMPA E 
PREPARA 
OS FIOS

HIDRATA 
E PROMOVE 
BRILHO 

REDUZ O 
FRIZZ E 
PROTEGE 
OS CABELOS

HYDRA SHAMPOO MÁSCARA HYDRA HYDRA CREME

Ativos: Sericina, Pantenol, 
Ceramidas e Proteína da Seda.
Indicação: Cabelos desidratados, 
secos e porosos.
Embalagem: 300ml

Ativos: Sericina, Pantenol, 
Ceramidas e Proteína da Seda.
Indicação: Cabelos desidratados, 
secos e porosos.
Embalagem: 300ml

Ativos: Sericina, Pantenol, 
Ceramidas e Proteína da Seda.
Indicação: Cabelos desidratados, 
secos e porosos.
Embalagem: 250g

Fórmula hidratante para cabelos 
secos que limpa suavemente a fibra 
capilar, eliminando impurezas que 
atrapalham o fluxo hídrico nos fios. 
Diminui a carga estática dos fios. 
Mantém o cabelo limpo e saudável.

Máscara condicionadora que nutre e 
controla o teor hídrico dos fios. 
Hidrata profundamente e mantém os 
cabelos com brilho e sedosidade.

Protetor térmico desenvolvido para 
cabelos secos; protege os fios contra o 
aquecimento excessivo do secador e 
da chapinha, mantém a umidade da 
fibra capilar, deixando os cabelos 
hidratados e saudáveis. Sem enxágue.

HYDRA HOME CAREAQUI
COMPRE
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A linha MAXIMUS CONTROL fortalece os cabelos e proporciona 

controle absoluto do volume e do frizz devido às suas 

propriedades nutritivas, restauradoras, hidratantes e emolientes 

da fibra capilar. À base de componentes inovadores e eficazes – 

açaí e bambu –, torna os cabelos saudáveis, resistentes, 

disciplinados e com brilho radiante.

MAXIMUS REDUÇÃO DE VOLUME
E TRATAMENTO DOS FIOS

A linha Home Care MAXIMUS foi especialmente desenvolvida 

para os cuidados dos cabelos volumosos, indisciplinados e 

com frizz. Nutre, fortalece, confere brilho e aspecto natural 

aos fios.





LIMPA E 
REVITALIZA

TRATA E 
RESTAURA 

FORTALECE 
E PROMOVE 
BRILHO

RECONSTRÓI 
OS FIOS 
DANIFICADOS 

MAX SHAMPOO MAX DOSE MAX DEFRIZZ SPRAY MAX MASK

Ativos:
Structure XL ®, Açaí e Bamboo.
Indicação: Cabelos volumosos e 
indisciplinados.
Embalagem: 1000ml

Ativos:
Structure XL ®, Açaí e Bamboo.
Indicação: Cabelos volumosos e 
indisciplinados.
Embalagem: 12 x 10ml 

Ativos: 
Structure XL ®, Açaí e Bamboo.
Indicação: Cabelos volumosos e 
indisciplinados.
Embalagem: 300ml e 1000ml

Ativos: 
Structure XL ®, Açaí e Bamboo.
Indicação: Cabelos volumosos e 
indisciplinados.
Embalagem: 500g

Promove uma limpeza eficaz dos fios. 
De ação reestruturadora e 
condicionante, revitaliza e confere 
brilho intenso aos fios.

Complexo reestruturante concentra-
do para reparação e fortalecimento 
da fibra capilar, além de conferir 
resistência e flexibilidade aos fios. 
Possui ação antioxidante e anti-age.

Controla o volume, reduz a carga 
estática e elimina o frizz. Os cabelos 
ficam disciplinados, fortalecidos, 
saudáveis e com aparência perfeita 
em qualquer clima.

Máscara de tratamento intensivo 
para reconstrução, fortalecimento e 
selagem das cutículas do fio. Repõe 
nutrientes e estabiliza o pH capilar, 
além de melhorar de forma 
significativa a textura, a maleabilidade 
e o brilho dos fios.

MAXIMUS LINHA PROFISSIONAL
COMPRE
AQUI
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MAX SHAMPOO

LIMPA E
PREPARA
OS FIOS

CONDICIONA
E DISCIPLINA

PROTEGE E
CONTROLA
O VOLUME

MAX CONDITIONER MAX LEAVE-IN
Limpa os fios de forma suave e 
eficaz, preparando-os para receber 
o tratamento. Promove o 
polimento das cutículas, conferindo 
brilho e flexibilidade aos cabelos.

Ativos:
Structure XL ®, Açaí e Bamboo.
Indicação: Cabelos volumosos e 
indisciplinados.
Embalagem: 300ml

Ativos: 
Structure XL ®, Açaí e Bamboo.
Indicação: Cabelos volumosos e 
indisciplinados.
Embalagem: 300ml

Ativos: 
Structure XL ®, Açaí e Bamboo.
Indicação: Cabelos volumosos e 
indisciplinados.
Embalagem: 250ml

Condicionador nutritivo que sela as 
cutículas dos fios e repara as fibras 
danificadas. À base de açaí e bambu, 
fortalece, dá brilho, maciez e 
sedosidade aos cabelos. Controla a 
eletricidade estática dos fios e 
disciplina os cabelos.

Controla o volume e o frizz. Protetor 
termoativado que evita a penetração 
de agentes externos nas cutículas, 
como poluição e resíduos, mantendo 
sua integridade. Os cabelos ficam 
disciplinados e com aspecto natural. 
Não pesa nos fios. Sem enxágue.

RECONSTRÓI 
OS FIOS 
DANIFICADOS 

MAXIMUS HOME CARECOMPRE
AQUI
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