
Limpa o cabelo e a barba removendo as impurezas e agentes externos que prejudicam 
os fios, com suavidade e prevenindo o envelhecimento precoce dos fios, restaura a 
fibra capilar. 

Equilíbrio Refrescante. 

Indicações:

Indicado para cabelos com raiz oleosa e pontas secas. Atende ao público masculino e feminino e que gosta de 
sentir os cabelos sempre soltos e com o frescor da menta. Pode ser utilizado também na barba.

Diferencial: 
Linha Menta possui propriedades aromáticos e terapêuticos, que são potencializados pelos ativos de Tea Tree e 
Jaborandi, deixando os cabelos tratados, soltos e com brilho.
Auxilia no tratamento da oleosidade excessiva, além de ser antisséptico e antioxidante. Possui ativos que auxiliam 
no controle da acne, tratamento da queda de cabelos e seborreia. O ativo menta promove uma sensação de frescor 
prolongado e cabelos bem cuidados.

Características Benefícios:
Cabelos com raiz oleosa ficam leves e soltos por muito mais tempo.Ativo de controle de oleosidade.

Ativos Principais: 

Embalagem Rendimento Médio Aspecto          Cor          Categoria PH

Hidratante

Shampoo 250mL Masculino Creme Verde 5.525

40200g Masculino Creme Branco 3.5

Menta Jaborandi Tea Tree - Melaleuca

Menta: promove ultra refrescância, ativa a microcirculação.
Tea Tree (Melaleuca): é um dos óleos essenciais mais versáteis, pois apresenta inúmeros benefícios, dentre eles, 
funciona como cicatrizante e antisséptico.
Jaborandi: um ativo biológico indicado para auxiliar no tratamento contra queda de cabelo.

Como utilizar:
Shampoo:  Aplicar sobre os cabelos molhados e lavar ligeiramente a primeira vez com a finalidade de remover 
os resíduos que se opõem à formação da espuma. Enxaguar e reaplicar o shampoo massageando suavemente 
até formar uma espuma rica e cremosa. Enxaguar bem e hidratar.
Hidratante: Aplicar sobre os cabelos limpos e molhados, começando pelas pontas, deslizando os fios entre os 
dedos até que estejam perfeitamente desembaraçados. Deixar agir por alguns minutos e enxaguar.

 Possui benefícios para a pele ?
 A linha foi desenvolvida com ativos naturais que cuidam não somente da barba e 
 cabelo, mas  também da pele, por possuir ação antisséptica e aliviar irritações.

Dúvidas frequentes: ?

Versão: 2.0


	Página 1

