DESCUBRA A BELEZA
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SAUDÁVEL
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Maciej Maniewski começou a sua grande aventura no mundo dos
cabeleireiros em 1995 e em 2000 deu formações a centenas de
cabeleireiros. Atualmente, é dono de quatro Academias nas zonas mais
prestigiosas de Cracóvia, Varsóvia, Katowice e Rzeszów. Através do seu
trabalho, que é a sua verdadeira paixão, tem revolucionado o mercado
dos cabeleireiros na Polónia. Está há muitos anos ligado ao mundo da
moda e é popularmente conhecido por ser um cabeleireiro profissional
de celebridades. É presidente do Júri no programa de televisão
"Mistrzowskie cięcie”(trad. “O penteado de mestre”), apresentador
do programa "Afera fryzjera” (trad. “Caso do cabeleireiro”), mestre
de metamorfoses do programa "Sablewskiej sposób na modę”(trad.
“Ideias de Sablewska sobre a moda”). É um verdadeiro artista com a
tesoura, uma pessoa que conhece todos os segredos do cabelo! Agora,
tornou-se embaixador da linha profissional de produtos para cabelo
– a HAIRLAB, cuja fórmula única contém uma dose aumentada de
ingredientes cuidadosamente selecionados e, por isso, não é apenas
melhor, mas também mais eficaz! Da combinação do conhecimento
e da experiência do mestre no mundo dos cabeleireiros, resultou a
elaboração de receitas da mais alta qualidade. Experiencie no seu
próprio cabelo o efeito incrível de champôs, máscaras, elixires e óleos
de luxo da marca HAIRLAB. Graças a estes produtos profissionais, o
cabelo terá um aspeto mais bonito2 e mais saudável2!
"Se quisermos proporcionar ao nosso cabelo um
tratamento profissional, precisamos de cosméticos da
mais alta qualidade. A HAIRLAB surpreende com a sua
eficácia e composição de ingredientes perfeita”.

INSTITUTO GANASSINI
-GARANTIA DE QUALIDADE
E SEGURANÇA
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Ter cuidados profissionais com o cabelo em casa? A partir de agora isso é possível!
Para ir de encontro às suas expetativas, criamos uma nova linha de cosméticos
de luxo HAIRLAB, que proporciona ao cabelo um aspeto saudável e bonito. A
composição rica e as receitas perfeitas adaptadas às necessidades individuais,
tornarão o sonho de um penteado maravilhoso, em realidade. A linha HAIRLAB,
permite descobrir a beleza de um cabelo saudável!

A linha de luxo HAIRLAB foi criada no conceituado Instituto Ganassini,
fundado em Milão em 1930. Desde o início da sua existência, o
Instituto Ganassini é especializado na produção e desenvolvimento
de preparados farmacêuticos e dermocosméticos modernos. O
Instituto Ganassini olha para o futuro e aproveita o potencial do seu
conhecimento no âmbito dos cosméticos, obtendo produtos inovadores
com as mais modernas tecnologias dermatológicas utilizadas na pele
e no cabelo. A análise, a experiência farmacêutica e a segurança
científica, criam uma combinação perfeita que contribui para o
sucesso do Instituto Ganassini. A produção de cosméticos é realizada
em condições estéreis, utilizando as melhores matérias-primas. Em
cada etapa do processo, são efetuados testes que garantem a mais
alta qualidade. Por este motivo, temos a certeza que os produtos
HAIRLAB são altamente profissionais e destacam-se pela sua atuação
eficaz e imediata. A linha de luxo HAIRLAB é uma união de ingredientes
preciosos, cuidadosamente selecionados num dos melhores Institutos
do mundo.
Se oferecer ao cabelo tudo que há de melhor, ele tornar-se-á a sua
mais bela jóia!

QUALIDADE PROFISSIONAL
EM CASA
Sabe que um couro cabeludo bem cuidado, permite evitar muitos
problemas como: a caspa, o cabelo oleoso ou a queda de cabelo?
Um cabelo bonito resulta dos cuidados de duas áreas: da área do
cabelo e do couro cabeludo. É por isso que desenvolvemos uma
fórmula inovadora nos cosméticos HAIRLAB, que cuidam não só do
cabelo, mas também do couro cabeludo. Graças a uma atuação
integral, os cosméticos HAIRLAB possuem uma força dupla: ajudam a
resolver os problemas do couro cabeludo e embelezam a estrutura do
cabelo.
As séries DELICATE 2 , ANTI2 DANDRUFF, ENERGISING2 e STRONG2 & MORE
HAIR atuam perfeitamente no couro cabeludo, ajudando a superar
problemas tais como: o prurido do couro cabeludo, a caspa, a queda
de cabelo e o cabelo oleoso.
Por outro lado, as séries: AQUA 2, CURLY2, INTENSE 2 REGENERATING,
VOLUME 2 e IDEAL 2 COLOUR cuidam maravilhosamente do cabelo,
hidratando, regenerando, aumentando o seu volume ou realçando a
sua cor.
Os cosméticos HAIRLAB, complementam-se perfeitamente e sem
receio, podemos combinar produtos de diferentes séries, cuidando
simultaneamente do couro cabeludo e do cabelo.

Cada produto HAIRLAB possui uma composição de
concentração elevada e por isso, permite obter um
ótimo resultado. No entanto, se quisermos alcançar
um efeito espetacular num curto espaço de
tempo, é recomendável utilizar todos os cosméticos
de uma dada série em simultâneo. Nesse caso,
lembremo-nos da ordem correta:
primeiro o champô ► em seguida a máscara
► e para terminar o elixir, o óleo ou o spray
Podemos também dar um passo à frente e misturar
produtos distintos, por exemplo, vale a pena
adicionar à máscara para cabelo seco AQUA 2
algumas gotas do IDEAL 2 COLOUR ELIXIR. Assim,
o cabelo não só ficará perfeitamente hidratado,
mas também ganhará uma profundidade de cor
extraordinária.
O IDEAL 2 COLOUR ELIXIR, também pode ser
adicionado à máscara INTENSE 2 REGENERATING
MASK. No mundo da HAIRLAB não há nenhumas
restrições e o efeito só pode ser um: cabelo com
um aspeto bonito e saudável!
Para facilitar a escolha de cosméticos adequados
ao vosso cabelo, preparamos uma tabela que se
encontra na última página do catálogo. Desfrute
de um cabelo bonito e com um aspeto saudável,
graças à HAIRLAB!

CABELO BONITO, NATURALMENTE!
A linha HAIRLAB é constituída por produtos de luxo que garantem um
cuidado profissional, proporcionando simultaneamente a proteção e a
segurança pois:
□

não contém parabenos*

□

são livres de substâncias tais como SLS e SLES

□

foram submetidos a muitos testes dermatológicos e análises da
presença de metais pesados (níquel, cobalto, crómio, paládio
e mercúrio), que podem causar reações alérgicas na pele.

* Com exceção dos produtos: CURLY2 SMOOTHING EMULSION e INTENSE 2 REGENERATING SPRAY

CUIDADOS PERFEITOS DO CABELO

AQUA

2

PARA QUEM?

A série AQUA 2 é adequada para pessoas com cabelo seco e sem brilho, fortemente eletrizado
e com pontas duplas

EFEITO:

Graças a uma fórmula intensivamente nutritiva, enriquecida com uma porção adicional de
ácido hialurónico, a série AQUA 2 hidrata perfeitamente o cabelo seco, com tendência a ficar
embaraçado e danificado. Restitui a sua elasticidade e em simultâneo, protege a cor e dá
um brilho incrível ao cabelo. Proporcione ao seu cabelo uma hidratação como nunca teve
antes!

FORÇA HIDRATANTE DOS INGREDIENTES:
Ácido hialurónico:
Pantenol:

graças a ele o cabelo e o couro cabeludo permanecem devidamente hidratados por um
longo período de tempo. Protege o cabelo da perda de água

AQUA 2 SHAMPOO | 250 ml

AQUA 2 MASK | 250 ml

AQUA 2 OIL | 100 ml

CHAMPÔ PARA CABELO
MUITO SECO

MÁSCARA PARA CABELO
SECO

Esqueça o cabelo seco e sem brilho! O champô fará
com que mesmo o cabelo muito seco recupere o
aspeto saudável e fique brilhante. A presença do
ácido hialurónico nos ingredientes hidrata, nutre e
fortalece o cabelo. Limpa delicadamente o cabelo e
o couro cabeludo.

Recupera o cabelo seco, danificado
e embaraçado. A máscara hidrata
intensivamente e nutre o cabelo, fazendo
com que fique saudável e brilhante.
Além disso, fica mais fácil de pentear.
Efeito: cabelo forte e brilhante.

ÓLEO DE HIDRATAÇÃO
INTENSIVA PARA O
CABELO

▫▫ contém ácido hialurónico que hidrata
intensivamente o cabelo

condiciona o cabelo, incorporando-se na sua estrutura - não só o hidrata, mas também engrossa,
aumentando o seu volume. Torna o cabelo brilhante e fácil de pentear

▫▫ melhora a condição do cabelo: nutre e

Óleo de jojoba:

é ouro líquido no cuidado diário – restaura a elasticidade e a flexibilidade do seu cabelo.
Torna-o macio e previne que fique embaraçado

▫▫ graças a ele, o cabelo recupera o aspeto

Óleo de linhaça:

presentes na sua composição, os ácidos gordos essenciais, participam na produção de
fosfolipídios, ajudando a manter o equilíbrio água-gordura e hidratação adequada

▫▫ para melhores resultados use juntamente com a

Óleo de arroz:

graças a ele, o cabelo fica com um brilho extraordinário e um aspeto saudável

Diglicerina:

liga a água para hidratar e flexibilizar a fibra capilar

fortalece

saudável e bonito: torna-se brilhante e
elástico
máscara AQUA 2 MASK

▫▫ para enxaguar
▫▫ contém óleos: óleo de linhaça, óleo de
jojoba e óleo de arroz que hidratam e
nutrem intensivamente o cabelo

▫▫ graças à máscara, poderá facilmente

▫▫ contém óleo de jojoba que melhora a
condição do cabelo

pentear o cabelo

▫▫ pode ser aplicado tanto em cabelo seco

do cabelo

▫▫ hidrata intensivamente o cabelo,

▫▫ previne a quebra e a eletricidade estática
▫▫

Hidrata e suaviza o cabelo, prevenindo o
aparecimento de pontas duplas, facilitando
o pentear. Os ingredientes cuidadosamente
selecionados protegem o cabelo da perda
de água. Basta aplicar uma gota de óleo
no seu cabelo para obter uma suavidade
e maciez extraordinária (se quiser obter um
efeito espetacular, pode usar mais gotas).

para fortalecer a atuação da máscara,
recomendamos que adicione umas gotas
do óleo AQUA2 OIL

▫▫ se tiver o cabelo pintado, junte à máscara

umas gotas do elixir IDEAL COLOUR ELIXIR
que realçará a profundidade da cor e
assegurará um brilho extra ao cabelo
2

como em molhado

deixando-o muito suave e brilhante

▫▫ graças a este produto as pontas duplas
deixarão de ser o seu problema

INTENSE
REGENERATING
PARA QUEM?

HIDRATA, FORTALECE E NUTRE O CABELO
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Para pessoas com cabelo seco, quebradiço, problemático, muito danificado e sensibilizado
após intervenções químicas. Adequado especialmente para cabelo comprido e denso (a
composição de elevada concentração da série INTENSE 2 REGENERATING pode sobrecarregar
o cabelo fino)

EFEITO:

Graças a ingredientes cuidadosamente selecionados, proporciona uma hidratação intensiva
e nutrição ao cabelo. A série é composta por três produtos idealmente combinados,
cujo objetivo é garantir ao cabelo seco e danificado as melhores condições. A INTENSE 2
REGENERATING é sinónimo de um cabelo regenerado e saudável, que garante um penteado
bonito!

FORÇA HIDRATANTE DOS INGREDIENTES:
Pantenol:

Proteínas
vegetais hidrolisadas:
Óleo de rícino:
Óleo de girassol:

é uma substância hidrofílica que liga a água facilmente. Por isso, hidrata, fortalece e nutre
intensivamente o cabelo.
penetram nas pequenas falhas da fibra capilar, atuando como um "cimento" temporário.
Graças a isso, o cabelo fica com um aspeto saudável e torna-se hidratado e suavizado
possui uma estrutura densa e é obtido a partir das sementes da planta rícino, Ricinus
communis, que é extraordinariamente rica em ácidos gordos ómega-9. Previne a queda
e a quebra do cabelo, acelera o crescimento e nutre-o perfeitamente
hidrata, fortalece e nutre o cabelo, proporcionando um brilho bonito

INTENSE 2 REGENERATING SHAMPOO | 250 ml

INTENSE 2 REGENERATING MASK | 250 ml

INTENSE 2 REGENERATING SPRAY | 150 ml

CHAMPÔ REGENERADOR
PARA CABELO SECO E
DANIFICADO

MÁSCARA
REGENERADORA
PARA CABELO SECO E
DANIFICADO

SPRAY REGENERADOR E
MINERALIZANTE

Adequado para o cabelo seco, quebradiço,
muito danificado e sensível devido a
intervenções químicas. Graças ao pantenol
nutre, regenera e fortalece perfeitamente
o cabelo. Limpa delicadamente o couro
cabeludo

▫▫ nutrição intensiva para cabelo danificado
▫▫ une as propriedades de limpeza com as da
regeneração intensiva e proteção

▫▫ contém pantenol nutritivo
▫▫ para melhores resultados, use juntamente
com a máscara INTENSE REGENERATING
MASK
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Se se debate com o problema do cabelo
danificado e muito sensível, esta máscara
é perfeita para si! O produto contém
pantenol que é responsável pela nutrição,
regeneração e fortalecimento do cabelo. O
seu aspeto fica mais forte e saudável.

▫▫ tratamento delicado e agradável para
cabelo sensível

▫▫ para enxaguar
▫▫ tratamento intensivo até para o cabelo
mais danificado

▫▫ para melhores resultados da máscara,
recomendamos que adicione umas
gotas do óleo IDEAL2 COLOR ELIXIR
(especialmente para cabelo pintado)

Regenera e reconstrói até o cabelo mais
danificado e sensível. O spray tem uma
leve textura e não deixa o cabelo pesado,
facilita o ato de pentear e estilizar o cabelo.

▫▫ contém pantenol que nutre o cabelo
▫▫ sem enxaguar
▫▫ não deixa o cabelo pesado
▫▫ extremamente fácil e rápido de aplicar:

pulverize o cabelo desde a sua raiz até às
pontas para recuperar o aspeto saúdavel!

PARA QUEM?

Para cabelo fino, delicado, sem volume. A série VOLUME 2 pode também ser utilizada em
cabelo clareado

EFEITO:

A série VOLUME 2 garante um volume inacreditável e simultaneamente, nutre e hidrata. Graças
à receita única e exclusiva o cabelo será fortalecido e redescobrirá a sua elasticidade e brilho.
Com VOLUME 2 poderá desfrutar de um cabelo volumoso e saudável! Ofereça ao seu cabelo
um volume, como ainda nunca teve!

FORÇA DUPLA DOS INGREDIENTES:
Proteína
hidrolisada do trigo:

Pantenol:

é um ingrediente ativo que contém a riqueza da glutamina, prolina e cistina. Cuida fortemente
Tem um efeito benéfico sobre o couro cabeludo, ligando a água em todo o comprimento
do cabelo. Regenera e reconstrói eficazmente os fios danificados e previne a eletricidade
estática do cabelo. Influencia a nutrição, hidratação e o aumento de volume
é uma substância hidrofílica que liga a água facilmente. Por isso, hidrata perfeitamente
o cabelo e o couro cabeludo. Condiciona o cabelo, incorporando-se na sua estruturanão só hidrata, mas também engrossa, aumentando o seu volume. Torna o cabelo brilhante
e fácil de pentear

Extrato de cavalinha
(Equisetum arvense)

é um verdadeiro tesouro de sílica facilmente absorvível, potássio, magnésio, quercetina
e vitamina C. Possui propriedades extraordinárias que fortalecem o cabelo e previnem
a sua queda

CUIDADOS PERFEITOS DO CABELO

VOLUME
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VOLUME 2 SPRAY | 250 ml

VOLUME 2 SHAMPOO | 150 ml

SPRAY PARA AUMENTAR
VOLUME DO CABELO

CHAMPÔ PARA
AUMENTAR O VOLUME
DO CABELO

A presença da proteína hidrolisada do
trigo proporciona ao cabelo maciez,
aumentando visivelmente o seu volume.
Além disso, o spray com uma textura
delicada, nutre e não pesa o cabelo.

▫▫ para melhores resultados, use juntamente
com o champô VOLUME2 SHAMPOO

▫▫ sem enxaguar
▫▫ basta pulverizar o cabelo para que o
penteado ganhe um volume incrível

▫▫ altamente nutritivo

Graças a este champô o cabelo fino,
delicado e sem volume, deixará de ser
a sua preocupação! Contém proteína
hidrolisada do trigo, que influencia a
nutrição, hidratação e aumento de volume
do cabelo.

▫▫ para uso diário
▫▫ efeito: aumento do volume e da
hidratação do cabelo

▫▫ textura leve que não pesa o cabelo
▫▫ dá ao seu penteado a maciez e deixa o
cabelo leve e solto

IDEAL
COLOUR
PARA QUEM?

Para cabelo pintado e danificado que precisa de nutrição

EFEITO:

Fortalecimento do pigmento após a coloração, realça a profundidade da cor e a proteção
contra a descoloração - isto tudo graças à IDEAL 2 COLOUR! Além disso, o cabelo será
hidratado e nutrido devido à presença de ingredientes preciosos. O seu penteado terá um
aspeto igual ao cabelo pintado no cabeleireiro, logo depois de sair do salão. Uma cor linda
com um brilho extraordinário será a partir de agora a sua imagem de marca!

FORÇA INTENSIVA DOS INGREDIENTES:
Derivado do óleo
das sementes de
"Limnanthes Alba”:

Óleo de jojoba:
Manteiga de Karité:

é rico em vitaminas E e F. Proporciona ao cabelo brilho, fortalece
a profundidade da cor e protege-o da descoloração. Caracteriza-se por possuir propriedades
hidratantes, nutritivas e condiciona perfeitamente o cabelo
é ouro líquido no cuidado diário – restaura a elasticidade e a flexibilidade do cabelo.
Torna-o macio, previne que fique embaraçado e proporciona um brilho extraordinário
possui um efeito benéfico na condição do cabelo. É um condicionador natural para
o cabelo seco, quebradiço e com pontas duplas. Amacia, melhora a condição e torna-o
brilhante

CUIDADOS PERFEITOS DO CABELO
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IDEAL 2 COLOUR ELIXIR | 75 ml

IDEAL 2 COLOUR MASK | 250 ml

ELIXIR PARA CABELO
PINTADO

MÁSCARA PARA CABELO
PINTADO

Recomendamos o seu uso depois de pintar o
cabelo. Apto para todos os tipos de cabelo. O
elixir fortalece a profundidade e a durabilidade
da cor. Basta juntar 5-10 gotas do produto
à máscara IDEAL 2 COLOUR MASK para
que o cabelo pintado fique com um brilho
impressionante e uma cor mais viva.

Com uma fórmula única dá brilho e aumenta
a durabilidade da cor do cabelo. A máscara
protege o cabelo pintado da descoloração e
ao mesmo tempo regenera e nutre, deixando-o
com um aspeto saudável e brilhante.

▫▫ para enxaguar
▫▫ o cabelo ganha um aspeto saudável e um
brilho maravilhoso

▫▫ pode ser adicionado à mascara INTENSE

2

REGENERATING MASK para que o cabelo não
só tenha uma cor mais bonita, mas também
mais nutrido

▫▫ se adicionar o IDEAL2 COLOUR ELIXIR à AQUA2

MASK, o cabelo recuperará a profundidade da
cor e ficará também perfeitamente hidratado

▫▫ contém filtros naturais UV
▫▫ para enxaguar
▫▫ a fórmula protege a cor da descoloração e
proporciona um brilho duradouro

▫▫ o cabelo fica sedosamente macio
▫▫ para melhor efeito da máscara,

recomendamos que junte umas gotas do
IDEAL2 COLOUR ELIXIR

CURLY
PARA QUEM?

Para pessoas com cabelo encaracolado, indisciplinado e embaraçado

EFEITO:

A emulsão CURLY2 rica em ingredientes preciosos faz com que o cabelo encaracolado fique
mais macio e suscetível à estilização e ao pentear. Protege o cabelo da humidade, das
condições atmosféricas e da temperatura alta durante a estilização. Finalmente, o cabelo
indisciplinado fica tal como o quer!

COMO UTILIZAR?

Cabelo macio e com aspeto saudável em poucos instantes! A emulsão CURLY2 é extremamente
rápida e fácil de usar. Depois de lavar a cabeça, basta espalhar uma pequena quantidade da
emulsão por todo o cabelo – desde a raiz até às pontas. Não enxague, estilize normalmente o
seu cabelo e, em seguida, desfrute de um bonito penteado!

FORÇA SUAVIZANTE DOS INGREDIENTES:
Proteínas
hidrolisadas do trigo:
Colagénio
hidrolisado:

cuidam fortemente do cabelo. Ajudam a amaciar o cabelo encaracolado, criam um
filme protetor, amaciando visivelmente a área do cabelo
estimula os bulbos capilares, melhorando a sua estrutura. Mantém a camada protetora do
cabelo

Vitamina E:

hidrata o cabelo e restitui o seu brilho incrível

CUIDADOS PERFEITOS DO CABELO
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CURLY2 SMOOTHING EMULSION | 175 ml

LOÇÃO SUAVIZANTE PARA
CABELO ENCARACOLADO
Um dos ingredientes desta loção é o
colagénio hidrolisado, que faz com que o
cabelo fique mais suave e fácil de pentear. A
loção protege-o também da humidade, das
condições atmosféricas e da temperatura alta
durante a sua estilização. Pentear o cabelo
naturalmente ondulado e encaracolado
torna-se mais fácil.

▫▫ disciplina e hidrata os caracóis em simultâneo
▫▫ sem enxaguar
▫▫ facilita a estilização do cabelo
▫▫ suaviza e protege o cabelo encaracolado
graças às proteínas hidrolisadas do trigo

PARA QUEM?

Para pessoas que precisam de cuidar do cabelo de forma delicada e eficaz, lutando contra a
caspa e a irritação do couro cabeludo que se manifesta, entre outros, por prurido

EFEITO:

A linha ANTI 2 DANDRUFF regula a secreção excessiva de sebo e a formação de caspa graças
à fórmula tecnologicamente avançada e à riqueza dos ingredientes. Fortalece a camada do
cabelo danificado e seco e ajuda a reduzir a inflamação da pele. O cabelo fica brilhante e
nutrido e a caspa passa a ser apenas uma recordação do passado!

FORÇA CALMANTE DOS INGREDIENTES:
Extrato de bétula:

reduz a secreção excessiva de sebo e da formação de caspa. Fortalece
a camada de queratina, até a do cabelo seco e danificado

Extrato da casca
de cinchona succirubra: possui um efeito estimulante sobre o crescimento do cabelo. Melhora a

microcirculação sanguínea do couro cabeludo, tornando os bulbos capilares mais nutridos
e fortalecidos

Extrato sálvia-comum:
Vitaminas B6 e PP:
Piroctone Olamina:

fortalece a estrutura do cabelo e possui um efeito benéfico sobre os bulbos capilares

Alantoína:

acelera a cura de feridas e tem um efeito aliviante no couro cabeludo

nutrem otimamente o cabelo e o couro cabeludo, com propriedades antiqueda
é uma substância eficaz contra fungos, leveduras e bactérias. Previne a caspa
e restitui o equilíbrio natural do couro cabeludo

CUIDADOS DO COURO CABELUDO E CABELO

ANTI
2
DANDRUFF

ANTI DANDRUFF2 ELIXIR | 150 ml

ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO | 250 ml

ELIXIR ANTICASPA

CHAMPÔ ANTICASPA

Contém preciosos ingredientes ativos tais
como: extrato de bétula, vitaminas B6 e PP e
pantenol que limpam o couro cabeludo.

Adequado para as pessoas que se debatem
com a caspa seca. Graças à sua fórmula
limpa cuidadosamente o couro cabeludo,
deixando uma sensação de frescura. Ajuda
a acalmar o prurido, secura e irritação
provocadas pela caspa.

▫▫ graças ao efeito calmante, diminui a
sensação da comichão

▫▫ atua como calmante para o couro
cabeludo

▫▫ trata muito bem tanto a caspa seca como
a gordurosa
▫▫ fácil de aplicar: depois de lavar o cabelo
basta massajar o couro cabeludo com
uma pequena quantidade do elixir

▫▫ ajuda na luta contra a caspa seca e ao

mesmo tempo fortalece a estrutura de
queratina do cabelo seco e quebradiço

▫▫ acalma e cuida delicadamente o couro
cabeludo irritado pela caspa

▫▫ para melhores resultados, use juntamente
com o elixir ANTI DANDRUFF2 ELIXIR2

Para pessoas com cabelo enfraquecido com tendência para ter queda de cabelo

EFEITO:

O couro cabeludo fica perfeitamente regenerado e a estrutura do cabelo fortalecida. O
champô previne a queda de cabelo e o penteado ganha um brilho extraordinário e saudável
graças aos seus ingredientes preciosos e à sua receita excecional. Cuidar do cabelo nunca foi
tão fácil e eficaz!

FORÇA REVITALIZANTE DOS INGREDIENTES:
Extrato

de Panax ginseng:

fortalece perfeitamente o cabelo e previne a sua queda. Melhora a condição
dos bulbos capilares e fortalece a matriz do cabelo

Extrato de bardana:

ajuda a prevenir o surgimento de doenças do couro cabeludo, tais como a caspa
e reduz a queda de cabelo. Auxilia a regeneração da pele e aumenta a sua
resistência a bactérias e fungos que provocam a caspa

Vitamina B8:
Arginina:

fortalece os bulbos capilares e reduz a seborreia
estimula o crescimento do cabelo e facilita a penetração dos ingredientes ativos no couro
cabeludo

CUIDADOS DO COURO CABELUDO E CABELO

ENERGAISING
SHAMPOO

2
PARA QUEM?

ENERGISING2 SHAMPOO | 250 ml

CHAMPÔ FORTALECEDOR
PARA CABELO FRACO
Adequado para cabelo fraco e com tendência
à queda. Contém preciosos extratos vegetais,
entre os quais, extrato de Panax ginseng e
bardana que fortalecem o cabelo e agem
contra a sua queda. O champô atua como
normalizador e regenerador.

▫▫ fortalece o cabelo e previne a sua queda
▫▫ ideal para homens que sonham com um
cabelo saudável e denso

▫▫ para melhores resultados use juntamente com
o óleo STRONG2 & MORE HAIR OIL

STRONG &
MORE HAIR
PARA QUEM?

Para pessoas que se debatem com o problema da queda de cabelo e sonham com um
penteado denso e maravilhoso

EFEITO:

Fortalecimento ultra potente do cabelo enfraquecido e com tendência à queda, ao
melhoramento da condição dos bulbos capilares e diminuição notável da queda de cabelo
graças à tecnologia avançada. Finalmente, o sonho de um cabelo lindo e denso está ao seu
alcance!

COMO UTILIZAR?

A cada dois dias, massaje o couro cabeludo com aproximadamente 10-15 gotas do óleo
STRONG2 & MORE HAIR. A massagem influenciará a circulação sanguínea do couro cabeludo
e melhorará a condição dos bulbos capilares. Graças ao óleo, o cabelo ganhará um cheiro
maravilhoso e refrescante!

FORÇA EXCECIONAL DOS INGREDIENTES:
Biotina:

uma fonte natural de enxofre, que é imprescindível para a criação da queratina, ou
seja, do material de construção básico do cabelo e das unhas. Melhora a condição do

Zinco e cálcio:

são princípios ativos que ajudam a regenerar até o cabelo mais danificado

Extrato de milefólio :

fortalece a estrutura do cabelo, possui um excelente efeito sobre o couro cabeludo
problemático e oleoso, ajuda a reduzir os sintomas da caspa

Extrato de cinchona:

estimula o crescimento do cabelo e reduz a sua queda, melhora a circulação sanguínea do

cabelo e reduz a sua queda

couro cabeludo

Extrato de
tussilago farfara :

previne a propensão para a oleosidade do cabelo e reduz a sua queda

CUIDADOS DO COURO CABELUDO E CABELO
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STRONG2 & MORE HAIR OIL | 30 ml

ÓLEO FORTALECEDOR
CONTRA A QUEDA DE
CABELO
Tratamento intensivo contra a queda do
cabelo. Contém uma mistura de extratos
vegetais cuidadosamente selecionados
(milefólio, cinchona, tussilago farfara) e
princípios ativos (zinco, vitaminas) que
melhoram a condição dos bulbos capilares.
É visível uma menor queda de cabelo.

▫▫ fortalece o cabelo e atua contra a sua queda
▫▫ tem um cheiro fresco e agradável
▫▫ fácil de aplicar: aplique delicadamente 15-20
gotas no couro cabeludo dia sim, dia não.

PARA QUEM?

Para pessoas que se debatem com o problema do couro cabeludo sensível e irritado

EFEITO:

DELICATE 2 SHAMPOO limpa suavemente o cabelo e o couro cabeludo, garantindo uma ótima
hidratação do cabelo graças aos ingredientes perfeitamente selecionados. Este é um produto
único que atua de maneira delicada, mas extremamente eficaz. Cuidar do couro cabeludo
problemático nunca foi tão fácil!

FORÇA CALMANTE DOS INGREDIENTES:
Derivado do
ácido glicirrízico:

CUIDADOS DO COURO CABELUDO E CABELO

DELICATE
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DELICATE 2 SHAMPOO | 250 ml

CHAMPÔ SUAVIZANTE
PARA COURO CABELUDO
IRRITADO E SENSÍVEL
Graças à sua fórmula enriquecida com
propriedades calmantes diminui a irritação
do couro cabeludo e restaura o seu equilíbrio.
Assim, o cabelo recupera a vitalidade e a
hidratação devida.

▫▫ alivia e hidrata o couro cabeludo irritado e ao
mesmo tempo cuida do cabelo

(Dipotassium Glycyrrhizinate) liga perfeitamente a água e tem uma atuação antioxidante, fazendo com que o couro
cabeludo recupere o equilíbrio

Pantenol:

é uma substância hidrofílica que liga a água facilmente. Por isso, hidrata
perfeitamente o cabelo e o couro cabeludo

Sulfato de magnésio:
Proteínas
hidrolisadas do trigo:

ajuda a restituir o equilíbrio do couro cabeludo e o nível adequado de hidratação
cuidam fortemente do cabelo, criando na sua superfície um filme protetor

▫▫ pode ser usado em qualquer tipo de cabelo
▫▫ trata perfeitamente o couro cabeludo sensível
e irritado

PROBLEMA DO
COURO CABELUDO:
Couro cabeludo sensível
Pele irritada pela caspa
Queda excessiva
Pele que precisa de hidratação
Secreção excessiva de sebo

PROBLEMAS DO
CABELO:
Falta de volume
Secura
Embaraçado, indisciplinado
Pintado, proteção à perda
de cor
Pontas duplas

PROBLEMA RESOLVIDO!
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A tabela facilitar-lhe-á o diagnóstico do problema do couro cabeludo ou do cabelo e ajudará a escolher
o cosmético certo. Desfrute de um cabelo bonito e com um aspeto saudável graças à HAIRLAB
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TEM DÚVIDAS? LIGUE-NOS!

telefone: +351 219 747 205,
telemóvel: +351 966 116 803,
fax: +351 319 731 146,
e-mail: pedido@pt.fmworld.com

pt.fmworld.com

Call Center, tel. +351 219 747 205, tel. +351 966 116 803
Encontra-nos no Facebook: www.facebook.com/FMWorldPortugalOficial
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