
A linha Reconstrução Plástica é 
p r o d u z i d a  c o m  a  m a i s  
avançada tecnologia em 
restauração da estrutura 
c a p i l a r .  P r o m o v e  u m a  
recuperação instantânea dos 
cabelos maltratados pela ação 
do tempo e pelo uso frequente 
de tratamentos químicos. 
Reduz intensamente o volume 
dos fios, proporcionando um 
aspecto liso temporário aos 
cabe los .  Tem exce lente  
rendimento:  até 20 aplicações. 
A Reconstrução Plástica é 
perfeita para quem procura 
brilho, leveza e muitos elogios.

Linha Reconstrução Plástica



A Máscara é um tratamento nutritivo para cabelos 
danificados por processos químicos. Devolve aos 
cabelos o equílibrio natural, proporcionando brilho, 
maciez e leveza. Sua formulação é enriquecida com 
BioAtivos Positivos, Proteína de Seda, Aloe Vera, 
Queratina e Colágeno Hidrolisados. A combinação 
perfeita para manter seus cabelos bonitos e saudáveis.

Máscara - 1 Litro

O Defrizante reestrutura, nutre e condiciona os fios 
fragilizados de forma intensiva e profunda. Enriquecido 

®com o pol ímero Styleze  W-20, proporciona 
condicionamento e fixação aos fios. Sua fórmula 

®contém exclusivo Blend LunaMatrix System, ação anti-
frizz, Queratina Hidrolisada e Silicones de última geração. 
O resultado são cabelos brilhantes e com aparência 
natural.

Defrizante - 1Litro

O Shampoo higieniza delicadamente os cabelos 
removendo os resíduos de produtos cosméticos e 
poluição. Sua exclusiva fórmula (enriquecida com 

®Aminoácidos, Acrilatos e o Exclusivo Sistema BioFlexFruit ) 
não agride a fibra capilar, sendo ideal para quem faz 
uso frequente de processos químicos.  

Shampoo - 1Litro

MODO DE USAR:

Aplique o Shampoo nos cabelos molhados, 
m a s s a g e a n d o  c o m  s u a v i d a d e .  E n x á g u e  
abundantemente. Para melhores resultados, repita a 
operação.

MODO DE USAR:

Após ter usado o Defrizante, umedeça os cabelos e 
aplique uma quantidade suficiente de Máscara sobre 
os cabelos enxutos de modo que envolva todo o 
comprimento dos fios. Massageie e deixe agir por 10 
minutos. Enxágue cuidadosamente.

MODO DE USAR:

Após lavar os cabelos com o Shampoo, seque 
completamente os fios com auxílio de um secador. 
Aplique o Defrizante em toda extensão dos fios. Deixe 
agir por 5 minutos. Seque 100% e pranche em mechas 
finas.

OBSERVAÇÕES:

O “Efeito Liso” depende do tipo e 
do estado do cabelo, bem como 
da técnica na aplicação e da 
qualidade da prancha, durando 
em média de 2 a 3 meses;
O intervalo entre as aplicações 
d e v e  s e r  d e  3 0  d i a s  
(recomendado);
N ã o  e x i s t e m  r e g i s t r o s  d e  
Incompatibilidade do produto;

Lembre - se: A proposta do 
produto é um Al i samento 
Progressivo, sem agressão aos fios 
e a saúde.
 



Linha Blindagem Indiana

A Linha Blindagem Indiana é 
recomendada para cabelos 
quebradiços, danif icados e 
enfraquecidos. Sua exclusiva 
fórmula, através da avançada 
nanotecnologia, protege e 
fortalece os fios, deixando os 
cabelos resistentes e com um 
brilho único.
A argila branca, contida na sua 
fórmula, promove uma esfoliação 
suave no couro cabeludo, 
regulando a queratinização.
Além disso, reduz de 50% a 70% o 
volume dos cabelos, sem alterar a 
estrutura dos fios.



A Máscara Selante oferece um tratamento nutritivo ultra 
concentrado para cabelos danificados por variações 
climáticas, por processos químicos ou pelo uso de 
secador e chapinha. Devolve aos cabelos o equilíbrio 
natural, proporcionando muito brilho, maciez e leveza. 
Sua forte ação condicionante facilita ainda o 
penteado, desembaraçando os fios.  

Máscara - 500ml

O Defrizante reestrutura, nutre e condiciona os fios 
fragilizados de forma intensiva e profunda, Feito com a 
mais avançada tecnologia em produtos termoativados, 
sua fórmula contém argila branca e extratos de 
especiarias e mel. Excelente para recuperar o brilho e a 
maciez dos cabelos de forma natural e duradoura. 

Defrizante - 500ml

O Shampoo higieniza delicadamente o cabelo 
danificado, hidratando os fios e removendo os resíduos 
acumulados de cosméticos e de poluição. Sua fórmula, 
rica em proteínas, não agride a fibra capilar, sendo ideal 
para quem faz uso frequente de coloração, secador e 
prancha.

Shampoo - 500ml

MODO DE USAR:

Após usar o Defrizante, aplique uma quantidade 
suficiente da Máscara Selante  sobre os cabelos 
enxutos de modo que envolva todo o comprimento 
dos fios, de modo uniforme. Deixe agir por 5 minutos. 
Emulsione, massageie e enxágue com cuidado, 
eliminando o excesso de produto.

MODO DE USAR:

Aplique o Shampoo nos cabelos molhados, 
m a s s a g e a n d o  c o m  s u a v i d a d e .  E n x á g u e  
abundantemente. Para melhores resultados, repita a 
operação.

MODO DE USAR:

Após lavar com o Shampoo seque completamente os 
cabelos com um secador. Divida-o em mechas e 
aplique quantidade suficiente do Defrizante em todo o 
comprimento dos fios, de modo uniforme. Deixe agir 
por 5 minutos. Alise os cabelos com uma prancha ou um 
secador.



A linha Soft é produzida com a 
mais avançada tecnologia em 
restauração da estrutura capilar. 
Promove uma recuperação 
i n s t a n t â n e a  d o s  c a b e l o s  
maltratados pela ação do tempo 
e  pe lo  uso  f requente  de  
tratamentos químicos. Reduz 
intensamente o volume dos fios, 
proporcionando um aspecto liso 
temporário aos cabelos. 

Linha Soft



O Soft Reconstrutor Estabilizante é um super hidratante. É 
indispensável na recuperação de cabelos danificados. 
Possui todos os elementos necessários para um cabelo 
saudável. Sua fórmula foi cuidadosamente equilibrada 
para o máximo aproveitamento de seus ativos. 

Reconstrutor Estabilizante - 500ml

O Soft Finish Form possui tecnologia exclusiva baseada 
na sinergia de proteínas ácidas e aminoácidos 
biocompatíveis com a fibra capilar. Graças a proteínas 
com baixo peso molecular, penetra com mais facilidade 
na fibra capilar, reduzindo o volume dos cabelos. Além 
de restaurar os fios danificados por processos químicos 
em uma única etapa, proporciona brilho e movimento 
com aspecto natural. Possui ainda ação Anti Yellow, que 
evita o amarelamento dos fios.

Finish Form - 500ml

O Soft Shampoo possui exclusiva tecnologia com ativos 
de última geração que restauram o brilho e a maciez 
naturais dos cabelos. 

Shampoo - 500ml

MODO DE USAR:

Enxaguar os cabelos e retirar o excesso de água dos 
fios, aplicar o Soft Reconstrutor Estabilizante, massageie 
no sentido raiz/ pontas para facilitar a ação do produto 
nas cutículas, deixar agir por 10 minutos; enxaguar 
novamente e finalizar como preferir.

MODO DE USAR:

Aplique o Soft Shampoo nos cabelos molhados, 
massageando com suavidade. Deixe agir por dois 
minutos e enxágue abundantemente. Para um melhor 
r e s u l t a d o ,  r e p i t a  a  o p e r a ç ã o .  E n x á g u e  
abundantemente.

MODO DE USAR:

Após lavar os cabelos com o Soft Shampoo, seque-os com secador. 
Aplique  Soft Finish Form mecha a mecha em pequena quantidade 
(o suficiente para envolver os fios de modo uniforme). Deixe agir por 
30 minutos, para cabelos mais resistentes deixe agir por mais 10 a 15 
minutos.  Enxágue bem os cabelos retirando todo o produto dos fios. 
Seque os cabelos com auxílio de secador, alinhando-os com o 
auxílio de uma escova. Pranche os fios, em mechas finas, no minímo 
12 a 15 vezes. 



Linha Liso Tioglicolato de Amônio
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D.ENE.A Soft Hidratante Estabilizante   proporciona 
resistência a agressões externas e mecânicas do dia-a-
dia. Possui ação anti-estática e ação termo-protetora. 
Seu alto poder de hidratação e condicionamento 
facilita a escovação e proporciona maciez e 
maleabilidade.  O resultado são cabelos brilhantes, 
fortes e saudáveis.

Neutralizante - 240ml

D.ENE.A Soft Finish Form possui tecnologia exclusiva 
baseada na sinergia de proteínas ácidas e aminoácidos 
biocompatíveis com a fibra capilar. Graças a proteínas 
com baixo peso molecular, penetra com mais facilidade 
na fibra capilar, reduzindo o volume dos cabelos. Além 
de restaurar os fios danificados por processos químicos 
em uma única etapa, proporciona brilho e movimento 
com aspecto natural. Possui ainda ação Anti Yellow, que 
evita o amarelamento dos fios.

Forte - 300g

MODO DE USAR:

Após retirar o Passo 2 D.ENE.A Soft no lavatório, aplique 
o Passo 3 D.ENE.A Soft Hidratante Estabilizante nos 
cabelos úmidos. Massageie no sentido raiz/ pontas, 
para facilitar a ação do produto nas cutículas. Em 
seguida, enxágue bem os fios. Finalize como preferir.

D.ENE.A Soft Shampoo possui exclusiva tecnologia com 
ativos de última geração que restauram o brilho e a 
maciez naturais dos cabelos. 

Normal - 300g

MODO DE USAR:

Aplique nos cabelos molhados, massageando com 
suavidade. Deixe agir por dois minutos e enxágue 
abundantemente. Para um melhor resultado, repita a 
operação. Enxágue abundantemente.

MODO DE USAR:

Após lavar os cabelos com o Shampoo D.ENE.A, seque-
os com secador. Aplique  D.ENE.A Soft Finish Form 
mecha a mecha em pequena quantidade (o 
suficiente para envolver os fios de modo uniforme). 
Deixe agir por 15 minutos. Reduza a umidade, 
escovando os cabelos. Em seguida, pranche mecha a 
mecha. Enxágue.
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A Linha Hair Therapy é uma 
n o v i s s í m a  t e n d ê n c i a  d e  
hidratação & tratamento que 
equaliza o pH do cabelo, 
deixando os fios muito mais 
macios, brilhantes e leves. Sua 
fórmula possui matérias-primas 
de última geração como o 

®LunaMatrix , que hoje é utilizado 
pelas maiores empresas de 
cosméticos do mundo. É um tipo 
de tratamento que já faz muito 
sucesso na Europa e tem 
crescente  ace i tação nos  
melhores salões do Brasil.

Linha Hair therapy



A Máscara hidrata os cabelos, facilitando o penteado 
através do condicionamento  dos fios. Realiza um 
tratamento nutritivo ultra concentrado para cabelos que 
sofrem com as variações climáticas, processos químicos e 
pelo uso constante de secador e prancha. Sua exclusiva 
formulação restaura cabelos fragilizados, devolve o 
equilíbrio natural e proporciona muito brilho, maciez e 
leveza aos fios.

O Condicionador foi elaborado para ser utilizado após a 
aplicação da Máscara, com a finalidade de fechar as 
cutículas do fio, encerrando o trabalho de tratamento e 
reconstrução. Além de condicionar os fios,  é enriquecido 
com Luna Matrix® e exclusivo filtro solar UVA/UVB, 
conferindo máxima proteção aos fios.

Condicionador - 1 Litro

O Shampoo Raízes Oleosas e Pontas Secas limpa e trata 
os cabelos com excesso de oleosidade nas raízes e com 
ressecamento nas pontas. Com proteínas naturais como 
Queratina, sua fórmula balanceada regula o pH do 
cabelo e recupera o equilíbrio entre as pontas e as 
raízes. O resultado é uma refrescante redução da 
oleosidade no couro cabeludo e uma hidratação 
intensa nos fios.

Shampoo Raízes Oleosas
e Pontas Secas - 1 Litro

MODO DE USAR:

Após lavar os cabelos com Shampoo Hidratante ou 
Shampoo Raízes Oleosas e Pontas Secas, aplique a 
Máscara nos cabelos úmidos fazendo uma leve 
massagem e envolvendo totalmente o produto nos fios. 
Deixe agir por 10 minutos (não há necessidade de fonte 
de calor). Após a pausa, enxágue os cabelos, retirando 
todo o produto.

MODO DE USAR:

Após retirar a Máscara no lavatório, aplique o 
Condicionador nos cabelos úmidos e inicie uma 
massagem no sentido comprimento-ponta, o que 
facilitará a ação dos produtos nas cutículas. Em 
seguida, enxágue bem. 

O Shampoo Hidratante é ideal para tratamento e 
recuperação dos fios danificados pelo uso frequente de 
processos químicos. Sua formulação rica e abundante em 
ativos deixa os cabelos limpos e livres do ressecamento. 
Seu pH equilibrado não agride a estrutura do fio, 
permitindo um suave deslizamento entre os dedos. 
Devolve a sensação de leveza e a maleabilidade aos 
cabelos, tornando os fios brilhantes e com aspecto 
saudável.

Shampoo Hidratante - 1 Litro

MODO DE USAR:

Aplique o Shampoo Hidratante nos cabelos 
molhados, massageando com suavidade. 
Enxágue abundantemente. Para melhores 
resultados, repita a operação.

MODO DE USAR:

Aplique nos cabelos molhados, massageando 
com suavidade. Enxágue abundantemente. 
Para melhores resultados, repita a operação.

Máscara - 1 Litro



Linha de Manutenção

A linha de Manutenção Three 
Steps prolonga e potencializa 
os resultados obtidos pela 
r e c o n s t r u ç ã o  P l á s t i c a ,  
Blindagem  Indiana ou pela 
Hair Therapy. É perfeito ainda 
para a recuperação de 
cabelos danificados por 
química, fatores mecânicos 
(chapinha ou secador) e 
fatores externos (sol, poluição, 
etc). sinta todos os dias a 
sensação de quem acabou 
de sair do salão de beleza.



MODO DE USAR:

Aplique no cabelo molhado, massageando 
com suavidade. Enxague abundantemente. 
Para melhores resultados, repita a operação e 
use a linha completa de produtos D.ENE.A.

MODO DE USAR:

Aplique no cabelo molhado, massageando 
com suavidade. Enxague abundantemente. 
Para melhores resultados, repita a operação e 
use a linha completa de produtos D.ENE.A.

Perfeito para cabelos que passaram por 
processos como colorações e químicas 
permanentes. protege ainda os cabelos do 
estresse ambiental (poluição, fumaça, etc). 
S u a  f ó r m u l a  e n r i q u e c i d a  c o m  
LUNAMATRIX®, mantém o brilhoe a maciez 
dos fios. Elaborado com nanotecnologia 
confere uma melhor penetração e fixação 
das moléculas no fio.

Ideal para clientes que utilizam processos 
como escova progressiva ou alisamentos. 
Sua fórmula enriquecida com Bioflexfruit® e 
mentol, oferece uma sensação refrescante 
d e  l i m p e z a .  E l a b o r a d o  c o m  
nanotecnologia confere uma melhor 
penetração e fixação das moléculas no fio.

Protege os cabelos de processos oxidativos, 
como colorações e químicas restaurando o 
brilho e a maciez natural dos fios. 
enriquecido com LUNAMATRIX® e exclusivo 
f i l t ro  so lar  UVA/UVB,  confere  um 
desembaraço total das mechas. Elaborado 
com nanotecnologia confere uma melhor 
penetração e fixação das moléculas no fio.

condicionador sem enxágue, ideal para 
quem quer manter os cabelos sempre 
brilhantes e desembaraçados sem abrir 
mão da praticidade. Pode ser utilizado 
ainda para melhorar os efeitos da escova 
feita por prancha caseira, com a geração, 
combatendo a formação de pontas 
duplas.

Ideal para uso em cabelos danificados pela 
ação climática e processos químicos. 
contém em sua rica formulação ativos 
natura i s  do f io ,  como querat ina,  
aminoácidos, D- panthenol e proteína do 
trigo.

Shampoo Hidratante - 250ml Shampoo Raízes Oleosas
e Pontas Secas - 250ml

Condicionador - 250ml Máscara - 250ml Leave  in - 250ml

MODO DE USAR:

Com os cabelos úmidos, aplique uma 
quantidade suficiente de produto nos cabelos 
distribuindo de maneira uniforme em todos os 
fios. Massageie em mechas, espalhando o 
produto e facilitando sua ação. Deixe agir por 5 
minutos. Enxague cuidadosamente com água 
abundante, eliminando os excessos.

MODO DE USAR:

Após utilizar o Shampoo da linha D.ENE.A , 
ap l ique o  Condic ionador ,  nos  f ios ,  
massageando e distribuindo de maneira 
uniforme. Deixe agir por dois minutos e 
enxague. Para um melhor resultado, repita a 
operação.

MODO DE USAR:

Após lavar os cabelos com o Shampoo e 
Condicionador D.ENE.A distribua o Leave - in 
m e c h a  p o r  m e c h a ,  m a s s a g e a n d o  
suavemente. Proceda ao penteado habitual. 
Não enxague.



Ideal para todos os tipos de cabelos, o Hair Spray Normal 
com Argan possui jato seco de fixação moderada que 
mantém o penteado desejado por muito mais tempo. 
Sua aplicação cria uma camada de brilho que protege 
os fios da umidade, envolvendo os cabelos sem deixar 
resíduos. É facilmente eliminado com a escova e pode 
ser retirado completamente dos fios durante a lavagem.

Hair Spray Normal - 400ml

Ideal para todos os tipos de cabelos, o Hair Spray Forte 
com Argan possui jato seco de fixação intensa que 
mantém o penteado desejado por muito mais tempo. 
Sua aplicação cria uma camada de brilho que protege 
os fios da umidade, envolvendo os cabelos sem deixar 
resíduos. É facilmente eliminado com a escova e pode 
ser retirado completamente dos fios durante a lavagem.

Hair Spray Forte - 400ml

MODO DE USAR:

Agite bem antes de usar. vaporize levemente 
sobre os cabelos secos a uma distância de 20 
cm.

MODO DE USAR:

Agite bem antes de usar. vaporize levemente 
sobre os cabelos secos a uma distância de 20 
cm.



O Reparador de Pontas atua como desembaraçante, 
condicionante, emoliente e iluminador, formando um 
filme de brilho e proteção que repara pontas duplas e 
acalma os fios arrepiados.

Semidilino Max Repair - 30ml

Glow Finisher proporciona brilho sem pesar os cabelos. 
Sua formulação contém três tipos de silicones que selam 
e protegem cabelos ressecados e danificados.

Ativador de Brilho - 150ml

Detangling Fluid desembaraça os cabelos com 
facilidade, evitando a ruptura dos fios e restaurando as 
pontas duplas. Possui ainda ação anti-frizz e modelante 
(controla o volume). Melhora a aparência e a textura 
dos fios, proporcionando maior condicionamento, brilho 
e sedosidade.

Fluido Desembaraçante - 150ml

MODO DE USAR:

Borrife o Glow Finisher a uma distância de cerca de 60 
cm da cabeça, apontando para cima. Deixe a névoa 
repousar sobre os fios, evitando passar as mãos.

MODO DE USAR:

Aplicar de 3 a 5 gotas na palma da mão e espalhar 
bem nos cabelos.

MODO DE USAR:

Borrife o Detangling Fluid nos cabelos úmidos do 
comprimento para as pontas. Desembarace os fios 
com auxílio de um pente ou escova. Pode ser usado 
como pré-escova.

MODO DE USAR:

Lave com Shampoo D.ENE.A de sua preferência e 
aplique o Liquid Keratin sobre os fios limpos e úmidos. 
Massageie mecha a mecha, deixando agir por 5 
minutos. Enxague.

Liquid Keratin recupera instantaneamente todas as fases 
da cutícula capilar e do córtex do fio. Atua 
internamente. Os nutrientes vitais contidos em sua 
formulação possuem bio-afinidade com os fios, 
conferindo força, brilho e resistência às agressões 
externas e mecânicas. Contém agentes micro-
reparadores especiais que promovem elasticidade e 
ação anti-quebra. 

Queratina Líquida - 150ml



Linha Blond matizadora

A  l i n h a  B l o n d  f o i  
desenvolvida para reduzir 
t o n s  d o s  r e f l e x o s  
amarelados indesejáveis de 
luzes, tintura e reflexos. Sua 
fórmula exclusiva devolve 
vivacidade da cor, força e 
brilho aos fios. Ajuda ainda a 
reduzir tons amarelos em 
cabelos grisalhos e brancos. 
Quanto mais sensibilizado 
seu cabelo estiver, os tons 
serão mais fortes. 



MODO DE USAR:

Espalhe um pouco do Shampoo D.ENE.A Blond sobre os 
cabelos molhados e emulsione com um pouco de 
água. Massageie e deixe agir por alguns instantes. 
Repita a operação, se necessário. Caso prefira um 
efeito anti-amarelado mais intenso, deixe o shampoo 
agir por mais tempo. Lembre-se de enxaguar bem.

O novo Shampoo D.ENE.A Blond é ideal para reduzir tons 
dos reflexos amarelados indesejáveis de luzes, tintura, 
reflexos, etc. Elimina ainda os reflexos dourados dos 
cabelos grisalhos e brancos, reavivando o brilho. Quanto 
mais sensibilizado seu cabelo estiver, os tons serão mais 
fortes.

Shampoo Blond - 200ml

O novo Condicionador D.ENE.A Blond hidrata e 
desembaraça os cabelos.  Ao ser usado após o 
Shampoo D.ENE.A Blond, ajuda a reduzir tons dos reflexos 
amarelados indesejáveis de luzes, tintura e reflexos. 
Pode ser ainda para reduzir tons amarelos em cabelos 
grisalhos e brancos.

Condicionador Blond - 200ml

MODO DE USAR:

Após utilizar o Shampoo D.ENE.A Blond, aplique o 
Condicionador D.ENE.A Blond nos fios, massageando e 
disitribuindo de maneira uniforme. Deixe agir por dois 
minutos e enxague. Para um melhor resultado, repita a 
operação.

A Máscara Matizadora D.ENE.A Blond é um tratamento 
intensivo com micropigmentos violeta, que auxiliam na 
redução dos danos provocados por colorações, 
descolorações e agressões do dia-a-dia. Com ação 
desembaraçante e condicionante, confere um tom 
platinado aos cabelos louros naturais ou descoloridos e 
neutraliza o tom amarelado responsável pela aparência 
“sem vida”. Revitaliza, nutre e hidrata os cabelos 
deixando-os macios , sedosos e com muito brilho. NÃO 
CONTEM ADIÇÃO DE AMÔNIA OU OXIDANTE.

Máscara Blond - 300g

MODO DE USAR:

Após utilizar o Shampoo D.ENE.A Blond, aplique a 
máscara nos fios, massageando e distribuindo de 
maneira uniforme. Deixe agir por cinco minutos e 
enxágue.



O novo Condicionador D.ENE.A Blond hidrata e 
desembaraça os cabelos.  Ao ser usado após o 
Shampoo D.ENE.A Blond, ajuda a reduzir tons dos reflexos 
amarelados indesejáveis de luzes, tintura e reflexos. 
Pode ser ainda para reduzir tons amarelos em cabelos 
grisalhos e brancos.

Condicionador Blond - 1Litro

MODO DE USAR:

Após utilizar o Shampoo D.ENE.A Blond, aplique o 
Condicionador D.ENE.A Blond nos fios, massageando e 
disitribuindo de maneira uniforme. Deixe agir por dois 
minutos e enxague. Para um melhor resultado, repita a 
operação.

MODO DE USAR:

Espalhe um pouco do Shampoo D.ENE.A Blond sobre os 
cabelos molhados e emulsione com um pouco de 
água. Massageie e deixe agir por alguns instantes. 
Repita a operação, se necessário. Caso prefira um 
efeito anti-amarelado mais intenso, deixe o shampoo 
agir por mais tempo. Lembre-se de enxaguar bem.

O novo Shampoo D.ENE.A Blond é ideal para reduzir tons 
dos reflexos amarelados indesejáveis de luzes, tintura, 
reflexos, etc. Elimina ainda os reflexos dourados dos 
cabelos grisalhos e brancos, reavivando o brilho. Quanto 
mais sensibilizado seu cabelo estiver, os tons serão mais 
fortes.

Shampoo Blond - 1Litro



Linha Argan Oil

A nova linha D.ENE.A Argan 
t raz  “ou ro  l íqu ido  do  
Marrocos” combinado com 
outros óleos preciosos: 
Macadâmia e Oliva. Essa 
exclusiva fusão ajuda a 
r e c u p e r a r  c a b e l o s  
ressecados, quebradiços, 
danificados por química, 
embaraçados e sem brilho. 



D.ENE.A Argan Oil Spray Treatment é um finalizador que 
pode ser aplicado em todos os tipos de cabelo. Protege 
contra o calor do secador e da prancha e proporciona 
um pentear mais suave. Recupera instantaneamente e 
dá elasticidade para cabelos ressecados, danificados e 
frisados. Hidrata, condiciona, proporciona maciez e 
brilho.

Argan Oil Spray Treatment - 150ml

Com propriedades hidratantes, D.ENE.A Argan Oil 
Máscara de Restauração Intensiva ajuda a revitalizar e 
nutrir cabelos danificados, ressecados e tratados 
quimicamente. Sua exclusiva fórmula penetra a cutícula 
ajudando a recuperar força e elasticidade do fio. 
Oferece proteção a cor e ajuda reverter os danos 
causados por fatores ambientais, químicos ou térmicos. 
O resultado são cabelos saudáveis e com um brilho 
extraordinário.

Máscara Argan - 300g

Excelente finalizador, rico em Óleo de Argan (com 
Ácidos e Vitaminas, traz proteção e brilho duradouro 
para os fios), Óleo de Macadamia (com Ácidos Graxos 
Naturais, repõem rapidamente a hidratação dos fios) e 
Óleo de Oliva (protege os fios contra o calor térmico). 
Sua fórmula possui ainda Gérmen de Trigo  (fonte de 
vitamina E, antioxidante).

Óleo Argan - 45ml

MODO DE USAR:

Pode ser usado com cabelos úmidos (pré-escova ou 
secagem natural) e finalização de escova e prancha. 
Aplique em toda extensão dos fios, respeitando sempre 
a raiz. Não exagere na quantidade do produto para 
não gerar oleosidade. Para promover mais brilho e 
hidratação, dilua uma pequena quantidade do 
produto em colorações, descolorações, tratamentos e 
relaxamentos. 

MODO DE USAR:

Lave os cabelos com Shampoo D.ENE.A Argan Oil duas 
vezes. Retire o excesso de água e aplique a Máscara 
D.ENE.A Argan Oil em toda a extensão dos fios, 
respeitando sempre a raiz. Deixe agir por 5 minutos. Em 
seguida, enluve e enxague.

MODO DE USAR:

Pode ser usado como pré-escova ou finalizador. Agite 
antes de usar. Vaporize suavemente para finalizar o 
penteado.

O novo Shampoo D.ENE.A Argan Oil hidrata os cabelos 
danificados, ressecados e tratados quimicamente. Sua 
formulação à base de óleo de Argan, rica em ácidos, 
proporciona uma excepcional resistência, brilho 
duradouro e muita maciez e sedosidade. Indicado tanto 
para uso profissional quanto para manutenção 
doméstica.

Shampoo Argan - 200ml

MODO DE USAR:

Aplique nos cabelos molhados massageando com as 
pontas dos dedos até a formação de espuma 
abundante. Enxágue em seguida. Se necessário, repita 
a operação. Para melhores resultados, utilize em 
seguida a Máscara de Reconstrução Intensiva D.ENE.A 
Argan Oil.



Com propriedades hidratantes, D.ENE.A Argan Oil 
Máscara de Restauração Intensiva ajuda a revitalizar e 
nutrir cabelos danificados, ressecados e tratados 
quimicamente. Sua exclusiva fórmula penetra a cutícula 
ajudando a recuperar força e elasticidade do fio. 
Oferece proteção a cor e ajuda reverter os danos 
causados por fatores ambientais, químicos ou térmicos. 
O resultado são cabelos saudáveis e com um brilho 
extraordinário.

Máscara Argan - 1Litro

MODO DE USAR:

Pode ser usado com cabelos úmidos (pré-escova ou 
secagem natural) e finalização de escova e prancha. 
Aplique em toda extensão dos fios, respeitando sempre 
a raiz. Não exagere na quantidade do produto para 
não gerar oleosidade. Para promover mais brilho e 
hidratação, dilua uma pequena quantidade do 
produto em colorações, descolorações, tratamentos e 
relaxamentos. 

O novo Shampoo D.ENE.A Argan Oil hidrata os cabelos 
danificados, ressecados e tratados quimicamente. Sua 
formulação à base de óleo de Argan, rica em ácidos, 
proporciona uma excepcional resistência, brilho 
duradouro e muita maciez e sedosidade. Indicado tanto 
para uso profissional quanto para manutenção 
doméstica.

Shampoo Argan - 1Litro

MODO DE USAR:

Aplique nos cabelos molhados massageando com as 
pontas dos dedos até a formação de espuma 
abundante. Enxágue em seguida. Se necessário, repita 
a operação. Para melhores resultados, utilize em 
seguida a Máscara de Reconstrução Intensiva D.ENE.A 
Argan Oil.



A Máscara D.ENE.A Double Treatment une a recuperação intensa da linha Reverse Max e a emoliência e o brilho da linha Argan Oil. 

D.ENE.A Argan traz “ouro líquido do Marrocos” combinado com outros óleos preciosos: Macadâmia e Oliva. Essa exclusiva fusão ajuda a recuperar cabelos ressecados, quebradiços, danificados por química, 
embaraçados e sem brilho. Experimente todos os produtos da linha e sinta o brilho intenso e o rejuvenescimento que só a D.ENE.A poderia proporcionar.

Óleo de Argan: rico em ácido linóico, ácido oléico ômega 9, ácido linolíco ômega-6, vitamina E e Polifenóis, sua utilização traz brilho excepcional aos cabelos.

Óleo de Macadâmia: rico em ácidos graxos naturais, repõe a hidratação e nutre os fios.

Óleo de Oliva: age na proteção dos fios contra o calor térmico.

REVERSE MAX oferece o que há de mais avançado em reestruturação de cabelos danificados por fatores químicos (coloração, descoloração, relaxamento) ou fatores ambientais. Conheça alguns dos ativos da linha:

Complexo de Aminoácidos: reestruturam a fibra capilar de dentro para fora.

LunaMatrix® System: sistema único que devolve a força e a resistência aos cabelos, dando balanço, maciez e suavidade ao toque;

Polímeros e Silicones de última geração: efeito condicionante e ação antiestática (ajuda a controlar os arrepiados dos fios);

Queratina Hidrolisada: extremamente concentrada, a Queratina Hidrolisada proporciona o fortalecimento intensivo de cabelos desestruturados, quebradiços e elásticos;

Queratina Quaternizada: otimiza a fixação dos ativos utilizados, aumentando a adesão em partes danificadas da fibra capilar;

Extrato do Cacau: rico em nutrição, ajuda a manter a permeabilidade do fio. Atua ainda no couro cabeludo, melhorando a circulação e a oxigenação do folículo piloso, o que promove maior resistência dos fios. 

Máscara Double - 200g

MODO DE USAR:

Aplique o Shampoo Reverse Max nos cabelos 
molhados, massageando com suavidade. Deixe agir 
por dois minutos e enxágue abundantemente. Para 
melhor resultado, repita a operação e utilize o 
Condicionador Reverse Max.



Linha Reverse Max

A Linha Reverse Max oferece o que há de mais 
avançado em reestruturação de cabelos 
danificados por fatores químicos (coloração, 
descoloração, relaxamento) ou fatores 
ambientais. 



Muito mais do que um simples finalizador, é o resultado 
de uma sinergia de ativos que resultam numa 
performance completa e diferenciada. Confira os 
principais benefícios: ação anti-frizz, brilho duradouro, 
toque aveludado, prevenção de pontas duplas, 
proteção da cor (ação anti-desbotamento), proteção 
contra o calor de pranchas e secadores, proteção anti-
umidade, proteção solar UVA/UVB; anulação da 
eletricidade estática dos fios; exclusiva combinação de 
silicones que tratam os fios “sem pesar” e inibição de 
odores.

Serum Absint Glow - 45ml

Projetada, elaborada e formulada com elementos de 
reestruturação da fibra capilar, a Máscara possui 
polímeros e silicones, Queratina, Complexo de 
aminoácidos e emolientes de alta performance. 
Contém ainda Manteiga de Karité, que possui um 
poderoso umectante: ajuda assim a equilibrar a 
oleosidade, combater o ressecamento e, o principal, 
sem engordurar os fios. 

Máscara - 300g

MODO DE USAR:

Após utilizar o Shampoo, aplique o Condicionador nos 
cabelos molhados, massageando e distribuindo de 
modo uniforme. Deixe agir por dois minutos e enxágue.

MODO DE USAR:

Colocar na palma da mão 2 ou 3 gotas do produto (ou 
quantas gotas forem necessárias, dependendo do 
comprimento e densidade do cabelo). espalhar bem 
na mão. em suaves massagens, aplicá - lo nos cabelos 
secos ou úmidos ( especialmente no comprimento e 
pontas). Não enxaguar.

MODO DE USAR:

Aplique uma generosa quantidade de Máscara nos 
cabelos e deixe agir de 7 a 10 minutos. A seguir, 
enxágue. Não é necessário calor.

Assim como o Shampoo e a Máscara da mesma linha, o 
Condicionador possui um complexo reforçado de 
aminoácidos cuja função principal é reestruturar a fibra 
capilar de dentro para fora. Desse modo, os elementos 
de nutrição da Máscara permanecem o máximo 
possível na fibra capilar. Diferente de outros 
condicionadores, Condicionador não só hidrata e sela 
cutículas, como também restaura a fibra capilar. 

Condicionador - 200ml

O Shampoo  realiza uma limpeza intensa, preparando os 
cabelos para receber a reestruturação promovida pela 
Máscara e pelo Condicionador. Vale destacar: não se 
trata de um shampoo hidratante ou de limpeza 
profunda e, sim, de reestruturação. Não contém Sal.

Shampoo - 200ml

MODO DE USAR:

Aplique o Shampoo nos cabelos molhados, 
massageando com suavidade. Deixe agir por dois 
minutos e enxágue abundantemente. Para melhor 
resultado, repita a operação e utilize o Condicionador .



Possui uma sinergia entre os ativos que, de forma 
inteligente, promove uma texturização da fibra capilar. 
Restaura os cabelos porosos, quebradiços e sem vida, 
resgatando a resistência e a flexibilidade natural dos fios. 
Promove ainda condicionamento, brilho e proteção da 
cor nos cabelos coloridos, favorecendo a reparação da 
fibra capilar dia após dia. 

Ampola de Tratamento - 15ml

MODO DE USAR:

Após lavar os fios, coloque na palma da mão o 
conteúdo da ampola e aplique sobre os fios molhados, 
e, ao massagear com suavidade será percebido a 
formação de um creme sobre os fios, e é normal sentir 
um leve aquecimento. Deixar agir de 5 a 10 minutos, 
não é necessário utilizar fonte de calor, touca, etc. Após 
a pausa enxaguar bem, e finalizar como desejado.

Cabelos fragilizados por processos químicos seguidos e muitas vezes incompatíveis? Não 
se arrisque. O Restaurador REVERSE MAX dá ao profissional mais segurança para trabalhar 
com os mais variados tipos de química. Seu grande diferencial é o poder de quebrar 
incompatibilidades. Um exemplo: cabelos manipulados com hidróxidos (guanidina, sódio 
e lítio) considerados incompatíveis com Amônia (em colorações, descolorações e 
relaxamentos) graças a REVERSE MAX podem ser utilizados sem problemas. Sua 
formulação rica em aminoácidos contém queratina, extrato de cacau, silicones e 
emolientes de alta performance. O resultado é um tratamento único que reestrutura 
instantaneamente a fibra capilar no seu interior (do córtex até a cutícula) e a prepara 
para futuras químicas (mesmo as mais agressivas). Em casos em que essa estrutura já está 
comprometida, mas ainda tem condições de se restaurar, REVERSE MAX a recupera de 
forma imediata. Em cabelos que chegam ao salão já “emborrachados” pela ação de 
elementos químicos externos, o uso de REVERSE MAX ajuda a repor a massa capilar 
inteligentemente, fazendo com que logo os cabelos voltem a sua forma natural. 

Restaurador Capilar- 240ml

MODO DE USAR:

Pulverizar o Restaurador REVERSE MAX sobre os fios a 
serem tratados. Enluvar mecha a mecha e deixar agir 
por 10 minutos, NÃO É NECESSÁRIO ENXAGUAR. Pode 
ser utilizado pré, durante e pós-química. Observe o 
estado dos cabelos a cada 10 minutos no decorrer de 
processos químicos.

Conheça alguns dos Ativos da Linha:

Complexo de Aminoácidos: reestruturam a fibra capilar de dentro para 
fora.

LunaMatrix® System: sistema único que devolve a força e a resistência aos 
cabelos, dando balanço, maciez e suavidade ao toque;

Polímeros e Silicones de última geração: efeito condicionante e ação 
antiestática (ajuda a controlar os arrepiados dos fios);

Queratina Hidrolisada: extremamente concentrada, a Queratina 
Hidrolisada proporciona o fortalecimento intensivo de cabelos 
desestruturados, quebradiços e elásticos;

Queratina Quaternizada: otimiza a fixação dos ativos utilizados, 
aumentando a adesão em partes danificadas da fibra capilar;

Extrato do Cacau: rico em nutrição, ajuda a manter a permeabilidade do 
fio. Atua ainda no couro cabeludo, melhorando a circulação e a 
oxigenação do folículo piloso, o que promove maior resistência dos fios. 



Linha D.Color



Enriquecida com Óleo de Argan, a Emulsão Reveladora 
Cremosa D.Color proporciona mais emoliência e maior 
proteção aos fios. Desenvolvida com substâncias ativas 
e oxidativas, possui forte ação iluminadora (reveladora). 
Use D.Color 40 vol. para aumentar a ação até 1 nível. 
Sua fórmula cremosa proporciona sempre uma fácil 
aplicação e resultados precisos e uniformes.

MODO DE USAR:

A Água Oxigenada Cremosa deve ser utilizada na 
preparação de colorações e descolorações capilares 
na quantidade indicada no modo de preparo do 
produto a ser utilizado. EXCLUSIVO PARA USO 
PROFISSIONAL.

Enriquecida com Óleo de Argan, a Emulsão Reveladora 
Cremosa D.Color proporciona mais emoliência e maior 
proteção aos fios. Desenvolvida com substâncias ativas 
e oxidativas, possui forte ação iluminadora (reveladora). 
Use D.Color 30 vol. para aumentar a ação até 1 nível. 
Sua fórmula cremosa proporciona sempre uma fácil 
aplicação e resultados precisos e uniformes.

MODO DE USAR:

A Água Oxigenada Cremosa deve ser utilizada na 
preparação de colorações e descolorações capilares 
na quantidade indicada no modo de preparo do 
produto a ser utilizado. EXCLUSIVO PARA USO 
PROFISSIONAL.

Enriquecida com Óleo de Argan, a Emulsão Reveladora 
Cremosa D.Color proporciona mais emoliência e maior 
proteção aos fios. Desenvolvida com substâncias ativas 
e oxidativas, possui forte ação iluminadora (reveladora). 
Use D.Color20 vol. para aumentar a ação até 1 nível. Sua 
fórmula cremosa proporciona sempre uma fácil 
aplicação e resultados precisos e uniformes.

MODO DE USAR:

A Água Oxigenada Cremosa deve ser utilizada na 
preparação de colorações e descolorações capilares 
na quantidade indicada no modo de preparo do 
produto a ser utilizado. EXCLUSIVO PARA USO 
PROFISSIONAL.

Enriquecida com Óleo de Argan, a Emulsão Reveladora 
Cremosa D.Color proporciona mais emoliência e maior 
proteção aos fios. Desenvolvida com substâncias ativas 
e oxidativas, possui forte ação iluminadora (reveladora). 
Use D.Color 10 vol. para aumentar a ação até 1 nível. Sua 
fórmula cremosa proporciona sempre uma fácil 
aplicação e resultados precisos e uniformes.

Emulsão Reveladora 10 Vol - 900ml Emulsão Reveladora 20 Vol - 900ml Emulsão Reveladora 30 Vol - 900ml Emulsão Reveladora 40 Vol - 900ml

MODO DE USAR:

A Água Oxigenada Cremosa deve ser utilizada na 
preparação de colorações e descolorações capilares 
na quantidade indicada no modo de preparo do 
produto a ser utilizado. EXCLUSIVO PARA USO 
PROFISSIONAL.



O novo pó descolorante D.Color possui inovadora fórmula com 
pigmentos violetas que, em contato com a fibra capilar, 
promovem uma neutralização do indesejável efeito amarelado. 
Contém ainda Óleo de Argan que minimiza o ressecamento 
decorrente da descoloração. Pode ser utilizado em todas as 
técnicas profissionais: clareamento total, decapagem, 
“balayage”, reflexo, prancha, etc. 

Até 8 níveis de clareamento. Dust Free: não levanta pó, evitando 
irritações e desperdício. 

MODO DE USAR:

A Água Oxigenada Cremosa deve ser utilizada na 
preparação de colorações e descolorações capilares 
na quantidade indicada no modo de preparo do 
produto a ser utilizado. EXCLUSIVO PARA USO 
PROFISSIONAL.

MODO DE USAR:

Antes do uso, faça sempre a prova do toque e o teste de mecha. 
Aplique de modo uniforme nos cabelos secos. Dissolva o produto em 
um recipiente plástico com a Emulsão Reveladora D.Color mais 
adequada na proporção de 1:1,5 a 1:2. Misture até ficar um creme 
homogêneo. Aplique nas zonas a descolorir e aguarde o tempo de 
pausa (15 a 30 minutos de acordo com o teste de mecha), conforme o 
grau de clareamento desejado. O resultado dependerá da estrutura, 
porosidade e cor base dos cabelos. Enxágue e utilize um shampoo para 
a retirada completa dos resíduos.

Enriquecida com Óleo de Argan, a Emulsão Reveladora Cremosa 
D.Color Blond foi desenvolvida para ajudar os profissionais 
principalmente nas descolorações, também podendo ser usado 
em colorações, para que o amarelado deixado na fibra seja 
neutralizado com os pigmentos nela existentes melhorando o 
resultado final da fibra. Proporciona mais emoliência e maior 
proteção aos fios, possui forte ação iluminadora (reveladora). Use 
D.Color 10 vol. para aumentar a ação até 1 nível. Sua fórmula 
cremosa proporciona sempre uma fácil aplicação e resultados 
precisos e uniformes.

Enriquecida com Óleo de Argan, a Emulsão Reveladora Cremosa 
D.Color Blond foi desenvolvida para ajudar os profissionais 
principalmente nas descolorações, também podendo ser usado 
em colorações, para que o amarelado deixado na fibra seja 
neutralizado com os pigmentos nela existentes melhorando o 
resultado final da fibra. Proporciona mais emoliência e maior 
proteção aos fios, possui forte ação iluminadora (reveladora). Use 
D.Color 10 vol. para aumentar a ação até 1 nível. Sua fórmula 
cremosa proporciona sempre uma fácil aplicação e resultados 
precisos e uniformes.

Emulsão Reveladora Blond 30 Vol - 900ml Emulsão Reveladora Blond 40 Vol - 900ml Pó Descolorante Blond - 500g

MODO DE USAR:

A Água Oxigenada Cremosa deve ser utilizada na 
preparação de colorações e descolorações capilares 
na quantidade indicada no modo de preparo do 
produto a ser utilizado. EXCLUSIVO PARA USO 
PROFISSIONAL.
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