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SALÃO

TRATAMENTO • MÁSCARA • ESCOVA E ALISAMENTO • DESCOLORAÇÃO • COLORAÇÃO • PENTEADO • SUPLEMENTO

EKSA

LINHA TRATAMENTO

Linha desenvolvida pensando na praticidade, onde o cabeleireiro tem
vários tratamentos em um só kit. O kit Ekisa faz desde uma simples
hidratação até procedimentos mais complexos como o desemborrachamento capilar.
Formulado com ativos: ÓLEO DE ARGAN, BIO RESTORE, POLÍMEROS, QUERATINA ABSORSIVA, MANTEIGA DE KARITÉ, AMINOÁCIDOS DA SEDA, SILICONES NOBRES.
Além de diversos outros ativos que juntos permitem obter fórmulas
ricas e capazes de realizar tratamentos únicos e eficazes.

+20 TRATAMENTOS
PERSONALIZADOS

HIDROGENAÇÃO REDUTORA
REALINHAMENTO MOLECULAR
DESINTOXICAÇÃO
DERMICA CAPILAR
LASERTERAPIA CAPILAR

HIDROGENAÇÃO COLORIDA

ACESSE A
APOSTILA
NO SITE!

HIDROGENAÇÃO
CRISTALIZADA
HIDROGENAÇÃO COLORIDA

ULTRA-REGENERAÇÃO CAPILAR

DESEMBORRACHAMENTO

ESCOVA INTELIGENTE

HIDROGENAÇÃO PRÓ-COLOR

BIOPLASTIA CAPILAR

ESCOVA PEROLIZADA

PLÁSTICA CAPILAR HIDROGENAÇÃO

SELAGEM TÉRMICA REVITALIZAÇÃO DE CONTRASTE
QUEDA DE CABELO CONTROLE OLEOSIDADE
CASPA E SEBORREIA COM PROGRESSIVAS A BASE DE FORMOL

REPOSIÇÃO ESTRUTURAL (CAUTERIZAÇÃO CONDENSATIVA)
RECONSTRUÇÃO PÓS-QUÍMICA
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SLEEKY HAIR
LINHA TRATAMENTO

CAUTERIZAÇÃO E
REPOSIÇÃO DE MASSA
Possui em sua fórmula QUERATINA
HIDROLISADA, CREATINA, SILÍCIO
ORGÂNICO, BIO RESTORE e ainda
um
BLEND DE AMINOÁCIDOS
EXCLUSIVO que é capaz de parar a
cascata de danos ocasionada pelos
procedimentos químicos. Esse
ativo também esta presente na
linha Home Care que é ideal para
que o cliente continue o tratamento em casa.
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Kit desenvolvido para tratar os fios
de forma eficaz. Ideal para cabelos
afinados por excesso de química,
cabelos quebrados ou em processo
de quebra. Em cabelos que não tem
esse tipo de dano deve ser aplicado como preventivo antes e depois
de procedimentos químicos ou
ainda como tratamento.

LINHA

ADESIVO CAPILAR

MULTI FUNCIONAL
CONTRA QUEBRA
MAIOR RESISTÊNCIA
ABSORÇÃO PROFUNDA TRATAMENTO
PARA TODO TIPO DE CABELO
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NANOTECNOLOGIA
Desenvolvido para proteção e preparo dos
fios, para ser usado antes, durante e
depois de todos os procedimentos químicos. Tecnologia adesiva, que faz com que
o coquetel de 5 aminoácidos se fixem nos
fios nas camadas mais profundas, mantendo a sua integridade e estabelecendo
cabelos saudáveis e íntegros mesmo após
os procedimentos químicos. Permanece
nos fios mesmo após a lavagem. Seu uso
durante as químicas protege os fios de
danos, evita a quebra e o emborachamento. Quando usado nos pós química,
prolonga o efeito do procedimento nos
cabelos. Excelente produto para ser
usado durante e pós piscina ou mar.

MÁSCARAS

CRONOGRAMA CAPILAR DE SALÃO

Máscaras de 900g ideais para uso
em salão para diversas finalidades:
MASK RECOVERY COCO: Umectação
Capilar , com óleo de coco 100% puro, é
indicada para cabelos ressecados e
difíceis de hidratar;

Máscacras de 500g

MASK RESCUE MAMONA: Nutrição
Capilar, com óleo de mamona 100%
puro, indicada para cabelos secos e
com facilidade a quebra;

NUTRIÇÃO PROFUNDA
RECONSTRUÇÃO ÁCIDA
HIDRATAÇÃO

ANABOLIZANTE CAPILAR: Reconstrução Capilar, com queratina, creatina e
óleo de argan. Indicada para reconstrução em cabelos extremamente danificados;
HYDRA REPAIR: Hidratação Power,
com Óleo de Argan, Bio Restore e óleo
de semente de manga. Indicada para
todos os tipos de cabelos;
3 MINUTOS: Hidratação leve e eficaz
em apenas 3 minutos. Indicada para
todos os tipos de cabelos. Com Manteiga de Karité Light e Extrato de Tamarindo.

Máscaras de hidratação de alta
performance. Com ativos altamente
hidratantes como:
ÓLEO DE ARGAN, MANTEIGA DE
CUPUAÇU, D’Pantenol, SILICONES
ESPECIAIS e ainda, ativos
reconstrutores como a QUERATINA.

LINHA OURO
TECNOLOGIA PRÓ ESCOVA
SHAMPOO E MÁSCARA DEFRIZANTE
PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO
REPARAÇÃO, FORÇA, REVITALIZAÇÃO
E BRILHO INTENSO
COM D PANTENOL

LINHA TEIA
TECNOLOGIA PRÓ ESCOVA
LINHA TEIA
COMPLEXO HYDRA MATRIX e EXTRATO
DE COCO
EFEITO DISCIPLINANTE E DEFRIZANTE
SELAGEM DE PONTAS
FILME PROTETOR
BRILHO E MACIEZ
MAIOR PENTEABILIDADE
ANTIFRIZZ

BB CREAM 16 Benefícios
Disciplina os Fios
Previne Pontas Duplas
Proteção Térmica
Fotoproteção Capilar com Filtro UV
Efeito Desembaraçante
Facilitador de Escova
Anti Frizz
Maciez
Brilho Extremo
Suavidade e Sedosidade
Repara o cabelo seco e danificado
Antioxidante
Escudo anti-poluição
Escudo anti-estresse
Efeito desmaia fios
Realça a beleza dos fios

SEM ENXÁGUE

LINHA
DESCOLORAÇÃO
Possui em sua formulação óleo de argan que protege os fios
além de hidratar intensamente.
Não resseca os fios. Garantia de um processo seguro de
coloração e descoloração.
PÓ DESCOLORANTE: Abre até 11 tons; Dust Free;
Loiros Platinados; Rápido e Eficaz.
Exclusivo sistema antiporosidade Repara as porosidade dos
fios para que a coloração consiga ter uma cobertura perfeita
em cabelos com esse tipo de dano. Pode ser aplicado direto
nos fios ou na mistura.
Protege a estrutura capilar durante o processo químico.
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TRANSFORMAÇÃO
LINHA ALISAMENTO / ESCOVAS

PASSION – Alisamento a Base de
Thioglicolato de Amônio
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A Linha Passion muda qualquer
conceito de Controle de Volume e
Definitivas. São produtos voltados para
cabelos cacheados, ondulados,
volumosos e armados. Formulado com
Tioglicolato de Amônio. Contém em sua
formulação Óleo de Macadâmia e
Extrato de Aloe Vera, que suavizam o
processo de alisamento.

LISOPLASTIA

ESCOVA ÁCIDA (Sem Formol)
LISO PERFEITO E NATURAL
REALINHAMENTO TÉRMICO
SELAGEM AMINO NUTRITIVA
COM BLEND DE AMINOÁCIDOS
A Lisoplastia é um tratamento
multifuncional e de efeito natural
na redução de volume, rico em
aminoácidos, queratina e
silicones especiais realiza o
realinhamneto dos fios de
forma natural.

B-TOX ORGANIC
BOTOX ÁCIDO

IDEAL PARA CABELOS FINOS E FRÁGEIS
LISO PERFEITO E NATURAL
REALINHAMENTO TÉRMICO
SELAGEM AMINO NUTRITIVA
COM BLEND DE AMINOÁCIDOS

LINHA MATIZAÇÃO

Alto poder de pigmentação e neutralização de tons indesejados.
Super hidratantes. Vermelha e Violeta.

LINHA COLORAÇÃO
50 Tons

Alto poder de fixação
Hidrata enquanto colore
100% cobertura de fios brancos
Fórmula exclusiva
Enriquecida com Bio Restore

LINHA LAVATÓRIO
Produtos para uso em lavatório de alta qualidade
e excelente resultado. Super concentrados.

LINHA FINALIZADORES
PENTEADOS

HYDRA CACHOS (110ml): Ativador de Ondas Instantâneo,
pode ser usado com ou sem babyliss, possui Extrato de
Acácia que age formando um filme ativador do cacho.
ADESIVO CAPILAR (110G): Finalizador nano tecnologico.
Recupera os fios gradativamente , pode ser usado com e sem
enxágue. Ideal para ser usado antes e pós banho de mar ou
piscina.
LISS EXTEND - LISO MÁGICO (110g): Indicado na finalização
de Progressivas e Alisamentos, pois ajuda a prolongar o
efeito liso no cabelo. Quando usado em uma simples escova,
ajuda na redução do tempo de escova e deixa o cabelo liso
por mais tempo.
TÔNICO CAPILAR (120ml): Com ativo estimulante para
crescimento capilar e combate a queda.
ÓLEO EXTRAORDINÁRIO (100ml): Elaborado com a junção de
argan + ojon, óleos nobres e silicones especiais, age em
pontas duplas e ressecamento. Funciona como protetor
térmico e doa maciez e brilho.
GEL (200g): Gel efeito brilho molhado. Fixa sem endurecer.
POMADA FLEX MOLD (100g): Perfeita para estilizar sem
pesar os fios.

SUPLEMENTO VITAMÍNICO
60 CÁPSULAS

FAST HAIR | CABELO | PELE | UNHA
COM BIOTINA | SELÊNIO E ZINCO
NÃO ENGORDA

HOME CARE

Produtos elaborados com fragrâncias de perfumaria fina.
REPOSIÇÃO DE MASSA
Anti Aging para os Fios;
Resultados visíveis desde a 1° aplicação;
Cabelos renovados dia após dia;
Sensação de 2 mil ﬁos a mais devido a
alta capacidade de aumento de massa
dos ﬁos (Após 14 dias de uso contínuo).

PÓS QUÍMICA

Linha indicada para cabelos que
passaram por procedimentos químicos
como progressivas, alisamentos e
deﬁnitivas.
Equilibra o pH dos ﬁos, hidrata e
reconstroí ao mesmo tempo.
Possui como ativos o Bio Restore e o
Óleo de Argan.

LOIROS VIBRANTES
Ideal para cabelos com fundo perolado;
Tecnologia 150% a mais hidratação;
Linha indicada para matização de cabelos
loiros para quem deseja um fundo
perolado;
Hidrata profundamente os ﬁos enquanto
matizada os tons amarelos indesejados.

Perfume marcante;
Produto desenvolvido para atender a homens práticos;
Produto multi funcional 4 em 1;
Sabonete para corpo;
Auxilia o barbear;
Condiciona e lava os cabelos.

FORÇA+MASSA
A linha ANABOLIZANTE CAPILAR foi
desenvolvida para cabelos fracos,
quebradiços e ﬁnos.
Com QUERATINA e CREATINA, recupera
os danos dos ﬁos dia após dia,
formando uma barreira de proteção
contra agentes externos.
Possui ainda ÓLEO DE ARGAN, que
hidrata profundamente os ﬁos.
Ajuda na reposição de massa dos ﬁos.

HOME CARE

Produtos elaborados com fragrâncias de perfumaria fina.
Leave-in defrizante.
Ideal para ﬁnalizações onde é necessário a escovação.
Por ser termoativado e por possuir substâncias que
protegem os cabelos do calor é ideal para esse tipo de
procedimento.
Pode ser usado também com os cabelos úmidos para
ﬁnalizações de corte ou para redução de frizz.
Produto multifuncional.
Sem enxágue

VERMELHOS
Linha indicada para matização de cabelos
vermelhos.
Revive o tom dos cabelos e permite que a
coloração possa ser espaçada.
Os cabelos ﬁcarão radiantes e com brilho
intenso.
Matiza e intensiﬁca a cor.

PRATEADOR
Linha indicada para matização de
cabelos loiros para quem deseja um
fundo prateado.
Hidrata profundamente os ﬁos
enquanto matiza os tons amarelos
indesejados.

ANTI-QUEDA

Combate a queda e induz o crescimento
capilar. Linha formulada ricamente com ativos
vegetais , deixando assim sua fórmula mais
suave e menos irritante. Além de ser livre de
corantes e parabenos. Produto formulado com
um blend de ativos vegetais que são
indicados para auxiliar o tratamento capilar,
na prevenção da queda excessiva dos ﬁos, e
na restauração do bulbo piloso.

HIDRATAÇÃO INSTANTÂNEA
A linha MOIST 3 MINUTOS foi desenvolvida para hidratar todos os tipos de
cabelos em apenas 3 minutos.
Formulada com Manteiga de Karité Light
e Extrato da Polpa de Tamarindo, agem
nos ﬁos conferindo maciez e suavidade.
Restauram a elasticidade natural dos
ﬁos.Indicado para cabelos processados,
desvitalizados e fragilizados por
agressões externas.

HOME CARE

Produtos elaborados com fragrâncias de perfumaria fina.
CONTRA QUEBRA

SHAMPOO ÍNTIMO
Formulado com extrato de barbatimão e com um delicado frescor da
menta, limpa de forma delicada e controla os odores por um longo período.
Secrets – Sabonete Íntimo
R$ 33,75

Desenvolvido para proteção e preparo dos ﬁos, para ser usado
antes, durante e depois de todos os procedimentos químicos.
Tecnologia adesiva, que faz com que o coquetel de 5
aminoácidos se ﬁxem nos ﬁos nas camadas mais profundas,
mantendo a sua integridade e estabelecendo cabelos
saudáveis e íntegros mesmo após os procedimentos químicos.
Permanece nos ﬁos mesmo após a lavagem. Excelente produto
para ser usado durante e pós piscina ou mar.
Reconstrução por Aminoácidos
Nanotecnologia

prizercosmetics

(64) 9 8117-9057

www.prizercosmetics.com.br
contato@prizercosmetics.com.br

PRODUTOS GERAIS

UTENSÍLIOS / MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

Consulte o preço com seu distribuidor!

