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ILUMINADOR,
BRONZER E BLUSH
Entenda a função
de cada um e
arrase na make

CONHEÇA A
GOJI BERRY

Uma fruta pequena 
no tamanho, 
mas gigante 

nutricionalmente

SUPER LANÇAMENTO: seus perfumes 
preferidos agora também em vidro

ESCOLHA SUA MELHOR

versão
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Siga a i9 nas 
redes sociais

/i9lifeoficial

@i9lifeoficial_

/tvi9oficial

sac@i9life.com.br
br.i9lifeglobal.com

CARTA
AO LEITOR
Como não começar essa edição com novidades? 
Você pede, a gente atende. Agora, os perfumes em 
aerossol mais vendidos terão também a versão 
em vidro! Quer saber quais são? Corre na seção de 
Lançamentos para conferir tudo (uma dica: são 
mais de 20 fragrâncias). Mas, antes, vamos falar 
o que mais tem nesta revista. Sobre maquiagem, 
explicamos qual a função do bronzer, iluminador 
e blush, assim ninguém mais fica perdido na hora 
de fazer as makes; também temos a matéria 
“Água quente nos fios? Nunca mais!”, contando por 
que abandonar esse hábito é importante para a 
saúde dos cabelos. E para finalizar, falamos sobre 
a superfruta Goji Berry e preparamos uma receita 
novinha de shake para você experimentar.

Aproveite a leitura e os nossos produtos. 
E não esquece de nos contar o que achou!
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Os Shakes i9 Life são ricos em fibras, possuem alto teor de 
proteína e substituem parcialmente as refeições diárias, 
auxiliando na redução, manutenção e ganho de peso de forma 
saudável e saborosa.
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Shakes rico
s

em chia e 
quinoa
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Possuem218 calcom leite desnatado
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O uso do shake deve ser acompanhado por uma alimentação 
balanceada e saudável. Ao consumir este alimento aumentar 
a ingestão diária de água. Este produto não deve ser usado na 
gestação, amamentação e por lactentes, crianças, adolescentes e 
idosos, exceto sob indicação de médico ou nutricionista.

OS SHAKES I9 TÊM

colesterol
lactose
frutose
glúten0
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Substitua até duas das 
suas principais refeições 
diárias pelo shake de sua 

preferência

Substitua até uma 
refeição diária pelo seu 

shake preferido

BEBA
MUITA
ÁGUA

É importante 
ingerir ao menos

2 litros de água por 
dia ao consumir

os Shakes
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Adicione o Shake em 
até duas refeições na 

sua alimentação diária

*As informações fornecidas não são individualizadas, por isso, 
consulte um nutricionista antes de iniciar uma dieta.

Para reduzir, manter o peso ou ganhar massa 
muscular, é importante a prática de atividades 
físicas diariamente. Caminhada, corrida, natação, 
bicicleta e musculação são algumas das sugestões. 
Encontre a que mais te faz bem e foco no objetivo!

PRATIQUE EXERCÍCIOS

FAÇA REFEIÇÕES
SAUDÁVEIS

Para melhorar seus resultados e sua 
saúde, adicione em sua alimentação 

diária verduras, proteínas, frutas
e alimentos integrais.
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INGREDIENTES
de leite desnatado (ou 
qualquer outro de sua 
preferência)
pedras de gelo
scoop de Protein Plus
scoopies de Shake    
de Morango
Banana picada congelada

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes 
até que fique com uma 
consistência cremosa. Sirva 
logo em seguida. 

250ml

5
1
2

1

Com essa receita deliciosa de shake bem 
cremooooso, vai ficar fácil substituir sua refeição 
por essa opção saudável e rica em fibras, vitaminas 
e minerais.

S H A K E  C R E M O S O  D E
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CONTROLE DE PESO E 
AUMENTO DA SACIEDADE

Alimento com alto teor de proteína isolada de soja e do soro do leite que ajuda a controlar a fome, 
aumentar a sensação de saciedade e preservar a massa muscular.

Deve-se adicionar 1 a 2 scoopies ao Shake i9 Life de sua preferência. Também pode ser adicionada a 
outros alimentos como saladas de frutas, cereais e sucos.

Alto teor
biológico

Zero
lactose

Sabor
neutro

Zero
colesterol

Baixo valor
calórico

Sem
gordura

Proteína da soja e 
do soro do leite

Não contém
glúten

CONTROLE DE PESO E 
AUMENTO DA SACIEDADE

CONTROLE DE PESO E 
AUMENTO DA SACIEDADE
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SHAKEIRA
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Cadê minha energia?
O ânimo e disposição para cumprir as tarefas do dia a dia estão pertinho de você 
de uma forma saudável e natural: nos alimentos

“Eu preciso que o dia tenha mais de 
24 horas!”. Quantas vezes as pessoas 
não pensam nisso quando se deparam 
com tantas tarefas? Para dar conta das 
obrigações e imprevistos, uma energia 
extra é sempre bem-vinda. E é através dos 

alimentos ricos em vitamina C, vitaminas do 
complexo B, magnésio e outros nutrientes 
que o organismo pode adquirir aquele pique 
e se livrar do cansaço e desânimo. Confira 
agora os 4 alimentos que indicamos para o 
consumo e como eles podem agir no corpo. 
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BANANA Uma das frutas mais consumidas pelos 
brasileiros, é um alimento versátil: serve como 
sobremesa, lanche entre as refeições, combina com 
doces e salgados, além de ser adorada pelos praticantes 
de esporte. A fruta é rica em vitaminas e minerais (tais 
como vitamina C, do complexo B, A e potássio). Também 
não possui alto valor calórico, é pobre em proteína e 
gordura e tem muito carboidrato. 

#DICA:  Você pode adicionar uma colher (sopa) de 
Protein Plus ao seu lanche da tarde, misturando com 
a banana e demais frutas. Assim, você potencializa a 

sua refeição e aumenta a sensação de saciedade. 

OVO É o alimento mais completo 
nutricionalmente e rico em proteínas, 
com aminoácidos essenciais ao 
organismo. Também é 
repleto de vitaminas do 
grupo B, A e D, possui 
magnésio, potássio, 
zinco, fósforo, ferro e 
selênio. O ovo atua no 
ganho de massa muscular, 
no auxílio ao emagrecimento e 
contribui para o bom funcionamento  do cérebro 
e melhora do sistema imunológico.

CHOCOLATE AMARGO
Sim, o queridinho de 

muita gente está na lista, 
mas na versão amarga. O 

chocolate possui uma pequena 
concentração de cafeína, o 

que auxilia a manter o foco. 
Também conta com a presença 

de nutrientes que estimulam 
a liberação de endorfina e 

serotonina, conhecidos por 
produzirem a sensação de 

bem-estar, concentração e 
melhora do humor.

GUARANÁ O guaraná é 
uma fruta rica em cafeína, 
estimulando a ficar em 
alerta e a ter mais disposição 
física e mental. Mas não 
para por aí: também ajuda 
na liberação de adrenalina e 
na produção de dopamina, 
proporcionando a sensação 
de prazer.

#DICA:
O chá Energy é um preparo 

com guaraná, chá verde 
e chá preto, que ajuda a 
aumentar a capacidade 

física e mental, visando a 
melhora da performance. 

Então, se precisa de 
uma ajuda para ter mais 

energia, segue essa dica e 
adquira o seu Energy. 
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CHÁS
FUNCIONAIS

Zero calorias-

Pó para preparo de bebidas de 
ervas aromáticas com chá verde
e chá branco.

•  Hidratante, antioxidante, 
desintoxicante e hepatoprotetor

•  Diminui a retenção de líquidos

•  Elimina substâncias 
inflamatórias

•  Ajuda a acelerar o metabolismo

•  Melhora a saúde das células 

Composição: Chá Verde, Chá 
Branco, Couve, Berinjela, 
Cranberry, Romã, Morango e 
Hibiscus.

Sugestão de preparo: 1 colher de 
chá em 300 ml de água quente ou 
fria. Consumir 3 vezes ao dia.

DETOX TEA MIX
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+  Disposição
e Hidratação

Para saborear
entre as refeições
a qualquer hora do dia

Pó para preparo de bebidas de ervas 
aromáticas e guaraná natural.

•  Guaraná = Fonte natural de cafeína

•  Efeito Ergogênico = Aumenta 
a capacidade para o trabalho 

corporal e mental, especialmente pela 
eliminação dos sintomas de fadiga, 
visando a melhora da performance.

•  Refrescante e revigorante

Composição: Guaraná, 
Chá Verde e Chá Preto

Sugestão de preparo: 1 colher de chá 
em 300 ml de água quente ou fria. 

Consumir 3 vezes ao dia.

ENERGY TEA
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Ômega 3
Suplemento em cápsulas 

gelatinosas que contém óleo 
de peixe, rico em Ômega 3

• Estimula o aumento do bom colesterol (HDL)
• Ajuda na redução do colesterol ruim (LDL)
• Auxilia a diminuir o triglicérides
• Melhora o sistema imunológico
• Aumenta fluidez no sangue
• Evita declínio mental

COMO CONSUMIR:
Sugerido consumir 1 cápsula, 3 vezes ao 
dia, antes das principais refeições. 
Contém 90 cápsulas.
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Fiber Caps

• Melhora o trânsito intestinal
• Proporciona saciedade

• Evita a absorção de gorduras e  
controla os níveis de colesterol
• Ajuda a controlar a glicemia,  

colesterol e pressão arterial
• Auxilia no emagrecimento

• Ajuda a regular o metabolismo
• Com propriedades antioxidantes

COMO CONSUMIR:
Tomar 1 cápsula, 3 vezes ao dia, antes das principais 

refeições, com um copo de água. Contém 90 cápsulas.

Suplemento a base de Quitosana, 
Psyllium e Vitamina C
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Suplemento Vitamínico 
e Mineral Detox

• Auxilia na eliminação de toxinas do organismo
• Potente ação antioxidante 

 • Previne o envelhecimento precoce
•  Auxilia no processo de emagrecimento

• Fortalece o sistema imunológico
• Diminui a fadiga

COMO CONSUMIR:
Sugerido consumir 1 cápsula 3 vezes ao dia, 30 minutos antes das 

principais refeições. Contém 90 cápsulas.

SelfDetox
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Suplemento Polivitamínico 
e Polimineral

Sua fórmula balanceada contém as seguintes vitaminas e sais minerais: Sulfato de 
Magnésio, Sulfato de Zinco, Sulfato de Manganês, Cálcio, Cromo Quelato, Pirofosfato 
Férrico, Iodeto de Potássio, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Pantotenato de Cálcio, 
Vitamina A, Vitamina C, Vitamina PP, Vitamina E, Vitamina K, Vitamina B1, Vitamina 
B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina D, Ácido Fólico e Bioti.

• Energia e resistência 
• Saúde e longevidade
• Saúde da mente
• Não engorda

COMO CONSUMIR:
Sugerido consumir 1 cápsula 3 vezes ao dia, 30 minutos antes das 
principais refeições. Contém 90 cápsulas.

VitaDaily
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Suplemento de Colágeno 
+ Vitamina C

• Fortalece cabelos e unhas
• Contribui para a saúde de ossos e articulações 

• Auxilia no aumento da massa magra
• Proporciona firmeza e elasticidade 

à pele,  auxiliando a prevenir rugas
• Previne flacidez e celulite

COMO CONSUMIR:
Sugerido consumir 1 cápsula 3 vezes ao dia, 

30 minutos antes das principais refeições. 
Contém 90 cápsulas.

Skin Flex
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Osteo
Defense
Suplemento em cápsulas com 
Cálcio, Magnésio, Vitamina D3 e 
Vitamina K2. Auxilia na prevenção 
de doenças como osteoporose, 
osteopenia, trombose, fibromialgia, 
Parkinson, Alzheimer e outras.

Ajuda a melhorar a saúde:
• Sanguínea
• Óssea
• Dental
• Cardíaca
• Vascular

COMO CONSUMIR:
Sugerido consumir 1 cápsula 3 vezes ao dia,
30 minutos antes das principais refeições.
Contém 90 cápsulas.

*Gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos
devem consumir este produto somente sob
orientação de nutricionista ou médico.
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Suplemento a base de extrato 
de Goji Berry + Vitamina C

• Acelera o metabolismo
• Auxílio no processo de emagrecimento
• Melhora das defesas imunológicas
• Ação antioxidante
• Ajuda na redução de flacidez e celulite
• Diminui riscos de doenças cardiovasculares

COMO CONSUMIR:
Sugerido consumir 1 cápsula, 3 vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. Contém 90 cápsulas.

GojiFresh
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Conhecida pelo seu poder nutritivo, a fruta pequena e vermelha pode ajudar 
até na sensação de bem-estar e aumento da imunidade

De origem asiática, a goji berry 
conquistou os brasileiros nos últimos 
anos por ser considerada uma 
superfruta. Ela é cheia de nutrientes, 
rica em aminoácidos, minerais, ácidos 
graxos essenciais (gordura boa), 
fibras e antioxidantes, além da alta 
concentração de vitamina C (chegando 
a ser 50 vezes maior que a da laranja), 
B1, B2 e B6. A fruta também é fonte de 
carotenoides, importantes substâncias 
para a saúde da pele e da visão. Ou 
seja, contém tudo que é extremamente 
benéfico para o bem-estar do ser 
humano e seu organismo. 

Na Ásia, por ser fácil de ser encontrada, 
seu consumo costuma ser in natura 
e possui forte presença na medicina 
tradicional chinesa. As folhas da fruta 
também são utilizadas em chás com o 
objetivo de aumentar a imunidade. 

A superfruta goji berry

Já no Brasil, a goji berry é consumida 
na forma desidratada, em suplemento 
ou como ingrediente em produtos 
industrializados e receitas.  
  

Quais os benefícios da goji 
berry?

Devido aos vários nutrientes existentes 
na fruta, os benefícios são diversos, 
sendo alguns deles:
• Auxílio na redução do colesterol
• Melhora do humor
• Diminuição do estresse
• Melhora da qualidade do sono
• Aumento da imunidade
• Ação antioxidante
• Contribuição na saúde dos olhos

#Dica da i9 Life

Para adicionar esse alimento em 
sua rotina, você pode adquirir o 

nosso Suplemento a base de extrato 
de Goji Berry + Vitamina C. É uma 

forma fácil e prática para consumir e 
usufruir dos benefícios dessa fruta. 
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O segredo  da

Pó Compacto
• Acabamento matte
• Textura aveludada
• Ação antioxidante

pele perfeita
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Blush Compacto
• Efeito natural
• Acabamento com
brilho ou matte

Rosé
Shimmer

Hot Pink
Shimmer

Ruby
Matte
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Iluminador em Pó
Compacto i9 Make
• Textura fina
• Acabamento glamuroso
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Bronzeador em Pó
Compacto i9 Make
• Textura fina
• Acabamento sofisticado
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o segredo de um

Quarteto de
Sombras
• Toque aveludado
• Cores matte e/ou
com shimmer

Romantic

Metallic Matte Shimmer

Urban
Girl

Friday
Night

olhar poderoso
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Delineador
Líquido Preto

• À prova
d’água 

• Longa
Duração 

• Alta 
Pigmentação
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Cobertura perfeita para vocêarrasar !
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• Brilho Intenso

• Alta cobertura

• Lábios hidratados

    por até 8h

• Textura cremosa

• Não escorre

• Acabamento luxuoso

Verniz

Metaliza
do

Matéria prima 

importada

da Alemanha

 e EUA

Não contém 

chumbo

• Não Mancha

• Não transfere

• Alta Cobertura

• Não Craquela 

• Ultra Fixação

• Fácil de aplicar

• Duração 12 horas

• Acabamento Aveludado

Flor de Lis

Vermelho

Ruby Line

Vermelho Agito

Nude Rosê

Vermelho Intenso

Baby Pink

Vinho 

Metálico

Maçã do Amor

Marsala

Diva

Capuccino

Ameixa

Bombom

Magic Pink

Metálico

Nude Glamour

Uva Ruby

Red Pink

Pink

Vinho Absoluto

Red Kiss

Rubystar

Metálico

Matte
BATOM LÍQUIDO

EFEITO

EFEITO
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• Toque hidratante
• Alta Cobertura

• Ação Antioxidante

Queen

Violet

Cookies

Sweet 
Pink

Trendy
Nude

Pink 
Candy

Mocha
Nude

Blackberry

Summer
Brown

Sand
Storm

Chic
Nude

Pink
Bubble

Gum

Love

Wine

Chilli

Blueberry

Red Berry

Terracota

• Toque aveludado
• Alta Cobertura

• Ação Antioxidante
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Máscara

EFEITO
MEGA

EFEITO CÍLIOS 
POSTIÇOS

EFEITO
CURVEX

BONECA
EFEITO

10 X
+ volume

Mais definição

SECAGEM RÁPIDA
À PROVA D’ÁGUA
COM ÓLEO DE ARGAN

Cílios mais 
longos

Cílios longos
e curvados

para cílios
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Estes itens podem transformar completamente uma make e, não à toa, se tornaram 
essenciais na nécessaire das mulheres. Mas esses grandes aliados ainda têm suas fun-
ções confundidas e trazem muitas dúvidas no momento da aplicação. E para te ajudar, 
vamos esclarecer tudo para deixar o momento de se maquiar mais simples!

Blush para um 
aspecto saudável
Talvez este seja o mais fácil da lista 
porque é nosso amigo de longa data na 
maquiagem. O blush tem como principal 
função corar a pele, dando um aspecto 
saudável. Sua aplicação é, normalmente, 
na região das bochechas, bem em cima 
das maçãs do rosto. A principal dica é ser 
sutil em relação à quantidade do produ-
to, afinal, a intenção é transparecer uma 
pele saudável, por isso, sempre esfume 
bem a região e retire o excesso.

Blush, Iluminador 
e Bronzer: Entenda a 
função de cada um
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Iluminador para 
trazer pontos de 
luz e brilho
O iluminador é o produto ideal para 
iluminar e destacar os pontos altos do 
rosto. Ele muitas vezes garante o efeito 
glamour na maquiagem. Suas áreas de 
aplicação são diversas, sendo as princi-
pais: canto interno dos olhos, abaixo das 
sobrancelhas, têmporas, centro da testa 
e do queixo, parte de cima do nariz e 
acima dos lábios. A atenção com a quan-
tidade do produto também é importante, 
pois a ideia é que seja uma iluminação 
sutil, sempre buscando pela naturalidade 
da make. Se você tem linhas de expres-
são, tome cuidado para que não fique 
acumulado nessas áreas. 

Bronzer para 
contornar ou 
bronzear
O bronzer tem basicamente duas fun-
ções: contornar o rosto, auxiliando a 
definir os traços; e para dar a aparência 
de pele bronzeada. Para o efeito bronze-
ado, a dica é passar o produto em pontos 
altos, por exemplo: maçã do rosto, parte 
de cima do nariz, laterais da testa e no 
queixo. Já para o contorno, as áreas mais 
comuns de aplicação são as laterais do 
nariz, linha da mandíbula, abaixo das 
maçãs do rosto e no alto da testa,
próximo a raiz dos cabelos. Utilizar o 
bronzer nessas regiões para contorno po-
dem suavizar as linhas, afinar ou alongar 
o rosto, tudo depende do seu objetivo. O 
truque aqui é a mesma que damos para 
o blush e o iluminador: o importante é 
dosar na quantidade.
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E a i9 Life tem perfumes exclusivos
que combinam com você

DE SERunicoCADA UM TEM SEU JEITO´



Perfumaria
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Fragrância Woody Oriental
Notas olfativas: Mandarina verde, bergamota, tagete, noz moscada, 

jasmim, muguet, tonka, sândalo, caramelo e âmbar
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Fragrância amadeirada frutal. Notas olfativas: 
limão, gengibre, abacaxi, lavanda, cardamomo, 

musgo, sândalo e orcanox
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yourself
-

Fragrância cítrica amadeirada. Notas olfativas: birch leaves, 
mandarina, bergamota, notas aquosas, alecrim, pimenta do 

reino, amberwood, baunilha e powdery.
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Fragrância floral especiada
Notas olfativas: bergamota, cardamomo, canela, jasmin, 

pimenta rosa, cedro, sândalo, chocolate e white musk.
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Fragrância floral oriental. Notas olfativas: abacaxi, 
melão, maçã, flor de laranjeira, cedro, marine, 

amberwood, baunilha e powdery.

Fragrância floral oriental. Notas olfativas: abacaxi, 
melão, maçã, flor de laranjeira, cedro, marine, 

amberwood, baunilha e powdery.
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Você merece aquele
cuidado especial

TRATAMENTO PARA MÃOS, PÉS E COTOVELOS

CREMeS
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Creme Esfoliante + Creme Hidratante

Seu momento Spa

Alta concentração de ureia e cacau

Relaxamento & bem-estar
1º passo: Creme Esfoliante 
Com a pele úmida, aplique o 
creme com movimentos circulares 
esfoliando a região. 

2º passo: Creme 
Hidratante

Após a esfoliação, 
aplique o creme na pele 

e massageie até total 
absorção.

Cuidado Plus: Tratamento
intensivo para os pés
Para ter pés lisinhos e aveludados, 
utilize uma lixa antes de aplicar o creme 
esfoliante. Com a pele úmida, lixe para 
retirar a película mais grossa e combater 
as rachaduras, depois esfolie com o lado da 
pedra pomes. Finalize o tratamento com o 
creme hidratante antirressecamento.

A N T I R R E S S E C A M E N T O

Pele limpa, hidratada e renovada
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Hidratantes
Femininos

FANTASY 200g

CANDY 200g

Aloe vera
F Ó R M U L A  C O M

• Perfume duradouro

• Pele aveludada

• Fragrância importada da França
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Aloe vera
Hidratante corporal com 
fragrâncias inspiradas 
em grandes perfumes 
internacionais

OLYMPIC 200g

ROSÉ 200g

BELLE 200g

NOVA
EMBALAGEM!

NOVA
EMBALAGEM!
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Hidratantes
Masculinos

SILVER 200g

GOLD 200g

Aloe Vera
F Ó R M U L A  C O M

• Perfume duradouro

• Pele aveludada

• Fragrância importada da França
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Hidratante corporal 
com fragrâncias 
inspiradas em 
grandes perfumes 
internacionais

BLACK 200g

NOVAEMBALAGEM!
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Im
agens m

eram
ente ilustrativas
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LUVAS DE SILICONE ANTIRRESSECAMENTO

Proteção e 
suavidade sem

deixar a pele oleosa

Cria película que
protege a pele

das mãos

Mãos de Seda
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Especialmente formulado para higiene íntima diária do homem e da mulher. Ginecologicamente e 
urologicamente testado, mascara odores desagradáveis, proporcionando agradável sensação de 

limpeza e frescor, tudo isso com segurança e delicadeza.

Sabonete Líquido Íntimo Unissex

HIGIE PLUS

MORANGO
200ml

MENTA
200ml
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Menta

Canela

Gel dental com aloe vera, extrato de própolis 
e óleo de cravo

Não contém flúor
Fortalece o esmalte 

dos dentes
Previne o tártaro          

e gengivite
Combate o mau hálito
Protege contra cáries
Ação anti-inflamatória
Auxilia na remoção da 

placa bacteriana
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COSMÉTICOS PARA QUEM QUER
MAIS QUE COSMÉTICOS



Com fragrâncias envolventes e 
muita tecnologia, a Dux traz linhas 

completas para quem deseja ter 
cabelos mais fortes, hidratados

e saudáveis.

Linha Capilar



Água quente nos fios?

NUNCA
MAIS!

Saiba quais os malefícios da água em alta 
temperatura e mude já para os banhos mais frios
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O recomendado é iniciar o banho morno e quando 
estiver finalizando, utilizar água fria, que irá selar 

as cutículas e alinhar os fios, resultando em um 
cabelo mais brilhoso, macio e saudável. Além disso, 
fazer hidratação semanalmente ou a cada 15 dias

é outra dica de ouro. 

CADÊ O BRILHO?
Ah, fios macios, sedosos 
e brilhosos é tudo o que 
queremos no dia a dia. 
Mas a água quente acaba 
por deixá-los ásperos, as 
cutículas ficam dilatadas e 
isso resulta em cabelos com 
frizz, secos e sem brilho.

Em dias gelados, fica difícil resistir a um 
banho quente, afinal, isso nos aquece e 
proporciona um momento relaxante após 
um dia agitado e cheio de tarefas. Mas 
você já reparou em como os cabelos ficam 
mais opacos e quebradiços devido a alta 
temperatura? Você não está enganada, a 
água quente realmente traz diversos danos. 
Por mais gostoso que esse hábito possa ser, 
ele é um grande vilão para os fios sedosos e 
brilhosos. E as consequências são tão intensas, 
que as mudanças podem ser notadas logo 
após a lavagem, não só no comprimento do 
cabelo, mas também no couro cabeludo. 

Para te incentivar a optar por banhos mais 
frios e saudáveis para o seu cabelo, listamos 
abaixo quais os principais malefícios que a 
água quente causa. 

CABELO DESBOTADO
Quem colore os fios 
frequentemente pode sair 
mais prejudicado ainda na 
mania de tomar banhos 
quentes, pois, além de deixar 
os cabelos ressecados, acelera 
o desbotamento da tintura. E 
ninguém quer isso, certo?

IH... OLHA A CASPA
Sim, pode dar caspa! Isso 
porque a água retira a 
oleosidade natural do cabelo 
e deixa o couro cabeludo 
muito mais sensível, e quando 
isso acontece, as glândulas 
sebáceas produzem mais 
sebo e as caspas surgem. 

CACHOS SEM 
DEFINIÇÃO E MAIOR   
QUEDA DE CABELO
Até a definição dos cachos 
fica prejudicada nessa 
história. Mesmo que o 
couro cabeludo fique mais 
oleoso, as pontas acabam 
ficando mais ressecadas, 
algo já comum em cabelos 
cacheados. Outro malefício 
é a queda de cabelo, que 
também pode aumentar. 

321

4

QUAL A MELHOR FORMA DE 
LAVAR OS CABELOS, ENTÃO?
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A linha Ultra Cor possui o ativo Kerarice em sua formulação, que protege a coloração e a fibra 
capilar. Seu uso valoriza a cor dos cabelos tingidos e evita o desbotamento por mais tempo. Além 
disso, também fortalece a cutícula dos fios, deixando-os hidratados, brilhosos e resistentes.

LINHA

ULTRA COR

4

1

2
3

• 1- LEAVE-IN DEFRIZANTE 180ml • 2- CONDICIONADOR HIDRATANTE 250ml •  
3- SHAMPOO HIDRATANTE 250ml • 4- MÁSCARA SELANTE 400g
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• 1- MÁSCARA MATIZADORA 300g • 2- SHAMPOO MATIZADOR 250ml •
• 3- CONDICIONADOR MATIZADOR 230ml •

Possui o ativo Kerarice, que protege a coloração e a fibra capilar. Valoriza a cor dos cabelos, 
evita o desbotamento por mais tempo e fortalece a cutícula dos fios. Os Matizadores 
são indicados para neutralizar a tonalidade amarelada dos cabelos louros e/ou grisalhos, 
devolvendo a maciez, sedosidade e brilho.

LINHA

ULTRA COR
MATIZADORES

1

3 2
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• 1- MÁSCARA RECONSTRUTORA 300g • 2- SHAMPOO ANTIRRESÍDUO 250ml •
• 3- SHAMPOO HIDRATANTE 250ml • 4- CONDICIONADOR HIDRATANTE 230ml •

• 5- LEAVE-IN RECONSTRUTOR 180ml • 6- SÉRUM REPARADOR 60ml •

6

5 4

1

3 2

Reconstrói a fibra capilar danificada e fragilizada por processos químicos, térmicos e 
mecânicos. Sua fórmula rica em aminoácidos, arginina e queratina tratam os fios de dentro 
para fora e devolvem a maciez, brilho e vida aos cabelos.

LINHA

BIOFIO
CAUTERIZAÇÃO
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• 1- MÁSCARA HIDRATANTE 300g • 2- SHAMPOO HIDRATANTE 250ml •
• 3- CONDICIONADOR HIDRATANTE 230ml • 4- LEAVE-IN DEFRIZANTE 180ml •

• 5- SÉRUM ANTIFRIZZ 60ml •

Fórmula com agentes condicionantes e polímero elastômero que hidratam, valorizam, 
modelam e definem os cachos na sua melhor forma.

LINHA

SUPER
CACHOS

5
4

1

3

2
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• 1- MÁSCARA HIDRATANTE 300g • 2- SHAMPOO HIDRATANTE 250ml •
• 3- CONDICIONADOR 230ml • 4- LEAVE-IN DEFRIZANTE 180ml •

• 5- SÉRUM 60ml •

Com ativo Hydrovance, hidratante que repara a fibra capilar, promove brilho, aumenta a 
elasticidade e flexibilidade do fio, ajudando a reduzir o frizz e facilitar o pentear.

LINHA

HIDRATAÇÃO
ABSOLUTA

5
4

1

3

2
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• 1- MÁSCARA RECONSTRUTORA 300g • 2- SHAMPOO HIDRATANTE 250ml
• 3- CONDICIONADOR HIDRATANTE 230ml • 4- LEAVE-IN DEFRIZANTE 180ml •

Desenvolvida para manutenção de cabelos com progressivas em geral, lisos e/ou com frizz. 
Seus ativos tratam o fio de dentro para fora deixando a fibra capilar alinhada e hidratada, 
potencializando assim o efeito liso de forma natural ou com styling.

LINHA

PERFECT
LISS

4

1

3
2
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O Gel Fixador Dux 
promove fixação 

de longa duração 
e ajuda você criar 
os mais diversos 

penteados. 

Indicado no tratamento 
da caspa.
Resultados desde as 
primeiras aplicações.
Controla o excesso 
de oleosidade, nutre e 
hidrata cada fio de cabelo 
e promove uma ótima 
sensação de limpeza.
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