
CA
TÁLO
GO
VAREJO

TRATAMENTOS  -  FINALIZADOR�  -  MÁSCARAS  -  SHAMPOOS  -  CONDICIONADOR�  -  MASSAGEM CORPORAL

www.forcelineshop.com.br



SELANTE CAPILAR 500G - Totalmente sem formol, o 
Selante Capilar foi desenvolvido para quem busca redução 
de volume de uma forma natural e gradativa. Por possuir 
um BLEND de ÓLEOS EXÓTICOS e POLÍMEROS 
SINÉRGICOS é capaz de reduzir o volume em até 40% 
desde a 1° aplicação.
Indicado para todos os tipos de cabelos. Pode ser usado 
em gestantes e crianças. Não é progressiva é tratamento!

SHAMPOO REMOVEDOR DE PROGRESSIVA 550ML - O Shampoo 
Removedor foi desenvolvido para quem deseja retirar a Progressiva 
a Base de Formol dos fios. Com exclusivo COMPLEXO 
NORMALIZADOR CAPILAR e AGENTES ESFOLIANTES, age nos fios 
promovendo a retirada gradativa da capa que o formol cria envolta 
do fio.
É extremamente necessário o uso de um bom tratamento capilar 
junto ao shampoo. Indicamos o Kit Keratin Solutions.
Esse produto é natural, não remove de imediato e sim 
gradativamente!

SHAMPOO PREPARATÓRIO 550ML - O Shampoo Preparatório , foi 
desenvolvido para limpar os cabelos de forma precisa para 
prepará-los para receber qualquer tipo de tratamento. Indispensável 
para quem deseja que o tratamento nos fios seja eficaz!

KERATIN SOLUTIONS - Kit de cauterização e 
reconstrução capilar. 120ml | 250g com 

QUERATINA HIDROLISADA e AMINOÁCIDOS DA 
SEDA , promovem recuperação capilar , brilho, 

maciez e um aspecto saudável incrível. 
Ideal para cabelos quebradiços, com pontas 
duplas, desvitalizados ou que passaram  por 

processos químicos.
             CABELOS RECONSTRUIDOS DESDE A 

1° APLICAÇÃO.

SOS 3 MINUTOS 500G - O SOS 3 Minutos é 
uma hidratação em apenas 3 minutos. 

Desenvolvido com MANTEIGA DE KARITÉ 
LIGHT e EXTRATO DA POLPA DO 

TAMARINDO, promovem hidratação intensa 
sem peso, maciez e brilho.  Ideal para o dia a 
dia devido a praticidade. Indicado para todos 

os tipos de cabelos.

BIOPLASTIA CAPILAR 500G - A 
Bioplastia Capilar é uma hidratação 
profunda com propriedades de 
reconstrução. Possui um BLEND DE 
AMINOÁCIDOS que promovem a 
reconstrução do fio e ÓLEO DE COCO 
100% natural que promove uma 
hidratação diferenciada. Realiza uma 
PLÁSTICA CAPILAR NOS CABELOS!

LINHA
TRATAMENTO



HOME CARE
Produtos elaborados
com fragrâncias de

perfumaria fina.

A Linha Reconstrutor Pós Química foi 
desenvolvida para cabelos que passaram 
por procedimentos químicos, como: 
progressivas, alisamentos, definitivas, 
descoloridos e com coloração.

A Linha Platinum Blond foi desenvolvida 
pensando em quem deseja a matização 
de tons amarelados e um fundo 
perolado. Além de matizar hidrata 
profundamente os fios.

Tecnologia 150% + hidratação; 
Com óleo de  argan;
Com Bio Restore;
Eliminação imediata de tons 
amarelados
e alaranjados.

A Linha Óleo de Coco é indicada para todos 
os tipos de cabelos.
Uso diário | Sem óleo mineral; 
Com óleo de coco | 100% de origem vegetal;
Hidratação e Recuperação Superior.

A Linha Anabolizante Capilar foi denvolvida 
para cabelos fracos, quebradiços e finos. 
Repõe e ajuda a recuperar a massa perdida 
dos fios.

A Linha Curly foi desenvolvida 
especialmente para as 
cacheadas que desejam uma 
linha que mantenha a 
integridade dos cachos e seja 
suave.
Possui um leave-in multi 
funcional que pode ser usado 
para realizar a fitagem.

Fórmula Suave, sem sulfato;
Com Mix de Óleos Vegetais
(Abacate, Linhaça, Cártamo, Amendôas e Macadâmia)

Sem Silicones e Óleo Mineral;
Tecnologia Ativadora de Cachos 

Low poo/No Poo Linha
100% Liberada



FINALIZADORES

LINHA
LAVATÓRIO

O Spray de Brilho e perfume 
capilar Glow Shine foi 
desenvolvido para deixar os 
cabelos com brilho e ao mesmo 
tempo perfumados. Com 
exclusivo sistema anti odores e 
capaz de retirar odores 
indesejáveis dos cabelos como 
por exemplo, fumaça de cigarro. 
Pode ser usado para finalizar 
procedimentos químicos onde 
há residual de cheiro como é o 
caso de alisamento a base de 
tioglicolato de amônio. Além do 
brilho e perfume, doa maciez 
aos cabelos e controla o frizz 
por várias horas. 

FLEX MOLD POMADA 

MODELADORA

EFEITO TEIA 

FIXAÇÃO E FLEXIBILIDADE

COM OLEO DE GIRASSOL

Produto desenvolvido para a 
cliente final, a base de silicones 

especiais. Fórmula Free 
oil.Promove balanço e brilho 
sem o peso da oleosidade.

Glow Shine

Sérum Diverse

Pomada Teia

Hydra Nutriction
O Shampoo Hydra Nutriction foi desenvolvido para 
proporcionar limpeza e leveza aos cabelos, preparando-os 
para o condicionamento e favorecendo a
intensificação de brilho.

O Condicionador Hydra Nutriction apresenta em sua 
formulação, ativos de condicionamento intenso, que 
agem diretamente sobre formação de pontas duplas e na 
estrutura dos fios. Favorece a emoliência, maciez, 
desembaraço e restauração.

DIVERSE SÉRUM 15ML
Reparador de Pontas 

GLOW SHINE 110ml
Spray de Brilho

POMADA EFEITO TEIA 100g
Efeito Teia



LINHA
CORPORAL

Desenvolvido para facilitar 
os movimentos da 
massagem, oferece um 
excelente deslizamento e 
maciez à pele. Hidratante 
Corporal especialmente 
desenvolvido para peles de 
normais a secas. Nutre, 
desodoriza e proporciona 
um intensivo cuidado diário, 
deixando a pele visivelmente 
macia, sedosa e hidratada 
por várias horas. 
Ideal para massagens pois 
alia a hidratação ao 
deslizamento. Sua fórmula 
permite a adição de óleos e 
outros ativos para 
potencializar o tratamento 
aplicado.

Creme Redutor de Medidas a 
base de Nicotinato de Metila, 

que estimula a circulação 
sanguínea local causando 

aquecimento e vermelhidão 
na pele (hiperemia), e é um 
potente vasodilatador e a 

Cafeína, possui ação 
lipolítica no metabolismo 

dos ácidos graxos, 
diminuindo o tamanho do 
adipócito. A diminuição da 

célula gordurosa,  leva a uma 
minimização do quadro de 

celulite e redução de 
medidas.

Desenvolvido para atuar na 
redução de medidas e 
gordura localizada. O 

mentol provoca um efeito 
crioterápico (resfriamento) 
que estimula o aumento da 

circulação local, 
aumentando o 

metabolismo, enquanto a 
cafeína auxilia na quebra 

da célula de gordura. 
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HIDRATANTE CORPORAL DRENAGEM
800g

REDUTOR CELULITE TERMO TERÁPICO
900g

REDUTOR DE MEDIDA CRIOTERÁPICO
900g



lançamento

Consulte-nos

(64) 9 8112-2357

prizercosmetics

PRODUTOS
DESENVOLVIDOS
EXCLUSIVAMENTE
PARA E-COMMERCE

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

LINHA
e-Commerce
www.ekisa .com.br

Máscara Bomba 250g

Com óleo de macadâmia, óleo de coco,
óleo de mamona e pr�eína do trigo;
Hidratação e Reparação Pro�nda.


