
Promove limpeza refrescante e hidratação suave, removendo as impurezas e agentes externos 
que prejudicam os fios, com suavidade e prevenindo o envelhecimento precoce dos fios, 
restaura a fibra capilar, deixando os fios mais alinhados.

Cuidados com cabelo e barba.

Indicações: Uso diário, para todos os tipos de cabelo e barba.

Diferencial: 
Shampoo Mister agrega praticidade aos cuidados diários, pois em um único produto promove uma limpeza 
completa nos fios de cabelo e da barba, normalmente mais ressecada.
Devido aos ativos naturais (Jaborandi, Gengibre e Romã) condicionantes, o uso regular do Shampoo Mister 
promove um melhor alinhamento dos fios da barba, facilitando o trato diário.
A Bardana e o Guaraná agem diretamente na pele do rosto e no couro cabeludo com ação tônica e adstringente, 
ativando a microcirculação, promovendo uma limpeza refrescante, auxiliando no controle da oleosidade e 
ajudando a combater a formação de espinhas.

Características Benefícios:
Facilita cuidados diários do cabelo e barba ao mesmo tempo.
Promover alinhamento, proteção e hidratação, tonificar, e regenerar os fios.

Ação simultânea no cabelo e barba
Funções dos principais ativos.

250mlMasculino 50 Aplicações Creme Mel 5.5

Guaraná Bardana

Bardana e Guaraná: Limpeza refrescante, com ação 
tônica do couro cabeludo, além de estimulante e 
adstringente. 

Ativos Principais: 

Extratos de Jaborandi, Gengibre e Romã: Hidratação suave, maciez, alinhamento dos fios, brilho e proteção.

Ativos Secundários: 
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O Shampoo Mister pode ser utilizado em todos os tipos de barba e cabelo ?
 Sim.
Após o uso do Shampoo Mister é necessário o uso de um condicionador ?
 Não, o próprio shampoo promove a limpeza e condicionamento dos fios.

Dúvidas frequentes: ?

Como utilizar:

Aplicar sobre os cabelos molhados e lavar ligeiramente a primeira vez 
a fim 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.

Dica: Para maiores cuidados com a 
barba após o Shampoo Mister utilize 
Balm Biofresh, além de promover 
sensação de frescor, e também 
condiciona e proteger a pele.
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