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Cicatrix Joy Five foi desenvolvido para facilitar a vida dos profissionais cabeleireiros, seus 
ativos de ultima geração  restaura os cabelos danificados em apenas 5 minutos, sua 
aplicação é ideal após processos químicos como coloração, descoloração e relaxamento 
fortalecendo a fibra capilar e deixando os fios hidratados, resistentes e brilhantes.

Restauração e Força 
em 5 MINUTOS, 
Queratina Hidrolisada 
e Luna Matrix 200mL

RECUPERAÇÃO IMEDIATA 
DOS CABELOS DANIFICADOS 

A linha Extreme S.O.S socorre os cabelos 
extremamente danificados e sensibilizados por 

processos químicos, sua formula contém ativos 
de reconstrução da fibra capilar, repõe massa 

proteica dando resistência imediata  aos 
cabelos quebradiços e ao mesmo tempo nutri 

dando maleabilidade ao fio.
Seus ativos tem baixo peso molecular podendo 

dessa forma penetrar até o córtex do fio.

“SURPREENDA-SE COM O 
IMPACTO DESTA 

RECUPERAÇÃO ABSOLUTA”

O Kit Extreme SOS contém:

Nutry Shampoo 500mL, 
Condicionador Gelificado 500mL, 
Nutry Mask 500gr 
e Spray Finalizador 100mL

Todos os produtos da linha 
Extreme SOS é 

enriquecido com
Queratina, 
Creatina e 
Cisteína,

são aminoácidos essenciais 
para garantir resistência, 

força e elasticidade à fibra 
capilar. 



PREENCHIMENTO CAPILAR 

PREENCHIMENTO CAPILAR
Blonde Care 2 em 1 
Manutenção
Shampoo 250mL
Condicionador Hidratante Blue 250mL
 

A linha Blonde Care 2 em 1 neutraliza os tons amarelados enquanto trata os cabelos 
danificados, com a Nano Ceramidas e Joy Color Blue recupera as cutículas danificadas 
proporcionando um alinhamento perfeito evidenciando o brilho e a cor dos cabelos 
louros. 

A linha Nutry Blue Clareador tem ação rápida no processo de descoloração dos fios, ideal 
para mechas ultra claras ou limpeza total da cor. O pó descolorante LigHT blue unido ao ox 
blue 35 volumes pode clarear até 9 tons. Possúi ativos nutritivos como Amodimeticone, 
Vitamina A e algas marinhas minimizando possíveis  agressões causadas pelo processo 
químico da descoloração.Com ação Matizadora ( Ativo exclusivo Joy Color Blue ).

OX BLUE
Creme Revelador Nutritivo 4 

Volumes 1,2% 
é indicado para uma 

coloração semi-permanente 
(transforma qualquer 

coloração permanente em 
tonalizante), ideal para 

neutralização e matização 
da cor após um clareamento 
profundo ou a tonalização 
de qualquer cor de cabelo. 
Com Ox Blue 4 Volumes 

você tem mais segurança no 
processo de neutralização.

OX BLUE
Creme Revelador Nutritivo  

35 volumes 10,5%  
Clareia os pigmentos 

naturais enquanto revela 
os pigmentos artificiais de 

uma coloração 
permanente, clareia de 

forma saudável 
lubrificando as fibras 

capilares graças a seus 
ativos como Macadamia e  

Lanolina promovendo 
maleabilidade aos fios no 

processo da oxidação

LIGHT BLUE 
PÓ DESCOLORANTE 

ULTRA RAPIDO
Clareia até 9 tons
Ação Dusty Free 
Ação Matizadora 

Ação Nutritiva
Clareia profundamente 
sem maltratar os fios.

LOUROS PLATINADOS,
SAUDÁVEIS E RADIANTES

RECUPERAÇÃO NANO TECNOLÓGICA 
PARA CABELOS LOUROS

O  K i t  d e  R e c u p e r a ç ã o  n a n o 
tecnológica – RECOVERY BLONDE 
Tem o poder de recuperação total dos 
cabelos danificados, possui ativos 
ultra modernos como complexo de 
Nano aminoácidos e Nano Ceramidas 
ativos nanotecnológicos de baixo 
peso molecular, tem o poder de 
preenchimento cortical, repondo 
massa proteica e aminoácidos que 
foram perdidos nos processos de 
descoloração e clareamento dos fios, 
gera resistência imediata, preenche 
totalmente as fissuras existentes nas 
camadas intercelulares (cutícula) 
deixando os fios super brilhantes e 
s a u d á v e i s .  P o s s u í  a i n d a  u m a 
combinação de pigmentos especiais 
azuis não oxidativos (joy Color Blue), 
que neutralizam os tons  amarelados 
de forma segura,  natural  e 
gradativa. Os resultados são 
l o u r o s  r a d i a n t e s , 
s a u d á v e i s  e 
espetaculares.

2 EM 1 Neutraliza tons amarelados 
enquanto trata os cabelos danificados

500mL

Shampoo Blue

250mL

Recovery Blue 

500g

Blue Mask

100mL

Fluid Blue 

250mL

Texture Blue 

500mL

Shampoo Blue



 

O kit de Relaxamento da linha Pro Liss  relaxa os cabelos de forma natural promovendo 
desde um alisamento perfeito a um relaxamento moderado dos fios do cabelo tudo de 
acordo com o gosto do cliente. A base de Hidróxido de Guanidina (composto orgânico),  
permite compatibilidade com outras químicas de relaxamento e coloração propiciando 
maior segurança na hora de efetuar o procedimento. Fora os resultados  de alisamento 

perfeito, o profissional cabeleireiro se surpreenderá com a 
textura dos fios, cabelos resistentes, macios e saudáveis 

graças aos ativos Cisteína (aminoácido presente na 
queratina, responsável pela resistência), e  

Manteiga do cupuaçu ativo de hidratação e 
umectação, os resultados são surpreendentes, 
muito brilho e maciez dando a sensação de 
tratamento profundo nos fios.

PLÁSTICA CAPILAR 
REDUTORA

BENEFÍCIOS

aAlisa qualquer cabelo; 

aRelaxa, tirando o volume de forma natural;

aHidrata profundamente os cabelos e gera 

resistência nas fibras devido a sua combinação 
de  ativos (Cupuaçu e Cisteína);

aCompatível com todas as progressivas;

aFaz um alinhamento térmico, alisamento 

definitivo;

aNão desbota a cor dos cabelos;

aPode-se fazer coloração simultaneamente 

durante o processo

RELAXER SYSTEN 3 FORÇAS EM 1

RELAXAMENTO A BASE DE GUANIDINA

Plástica Capilar Redutora, tem em sua 
formulação ativos nano tecnológicos com 
a finalidade de repor massa aos fios 
dando peso e al isando de forma 
progressiva e temporária os cabelos 
volumosos e indisciplinados, além de criar 
uma blindagem ABSOLUTA protetora nas 
f issuras intercelulares repondo a 
umidade, evitando os danos diários e 
deixando os cabelos saudáveis e 
brilhantes. Nano Liss Express 
transforma de forma rápida a 
estrutura capilar deixando os 
cabelos lisos e sem frizz, 
l e v e s  e  s e m 
desbotamento de cor, 
graças ao bland de 
ativos vegetais nano 
tecnológicos.

O Kit PRO LISS REKAXER SYSTEM 3 FORÇAS EM 1:

Protetor de Couro Cabeludo  100mL
Liquido Ativador de Guanidina 500mL
Relaxante para Guanidina 1kg
Shampoo Neutralizante 500mL, 
Hidra Mask 1kg 

Nano Liss Express é ausente de formol, possui em sua 
formulação ácidos Orgânicos, extratos vegetais nano 
tecnológicos que possibilitam sua aplicação em todos os 
cabelos, proporcionando um realinhamento térmico nas 
fibras e um tratamento maravilhoso no cabelo.

LISO SAUDÁVEL 
AGORA É POSSÍVEL 
COM A LINHA NANO LISS



RESTAURAÇÃO NUTRITIVA

A linha de restauração e proteção Creativos foi criada para 
potencializar o tratamento de hidratação e nutrição 
capilar,além de proteção diária dos fios. A linha é composta 
por mascaras de hidratação s.o.s e leave-ins protetores 
e s p e c í f i c o s  p a r a  c a d a  c a b e l o .  p o s s u í  a t i v o s 
nanotecnológicos restaurando a fibra capilar logo nas 
primeiras aplicações.

RECUPERAÇÃO IMEDIATA DOS CABELOS

A linha Pro Mult combina ativos de 

alta performance para os resultados 

do dia-a-dia do salão Tratamento de 

alto  impacto em poucos minutos. 

Com a linha Pro Mult, os profissionais 

ganham agilidade e um  toque de 

sofisticação nos serviços realizados e 

também a preferência de seus clientes 

mais exigentes. 

RESTAURAÇÂO
NUTRITIVA

HIDRA FORCE S.O.S 250 gr
Máscara de Hidratação + Resistência. CISTEÍNA QUERATINA E OLEO DE 
MACADAMIA – para cabelos quebradiços secos e sensibilizados.

HIDRA FAST S.O.S 250 gr
Máscara de Hidratação instantânea de Alto Impacto em 1 minuto- DNA VEGETAL 
OLEO DE BURITI E NANOTECNOLOGIA- PARA CABELOS DESVITALIZADOS SEM 
BRILHO E OPACOS.

JOY BRUSHING  - 200 gr
LEAVE IN PROTETOR DIÁRIO DOS FIOS 
COM NANO TECNOLOGIA FILTRO SOLAR E 
PROTEÍNAS TERMOATIVADAS - proteção contra o 
calor de secador, chapinha e babyliss, protege do 
sol e previne o envelhecimento precoce do fio- 
para todos os tipos de cabelo.

JOY GLOSS - 200 gr
LEAVEIN MODELADOR DOADOR DE BRILHO E 
PROTEÇAO - COM NANO TECNOLOGIA , 
SILICONES NOBRES E FILTRO SOLAR. 
Modela os cabelos e protege dos danos do dia a dia 
ideal para cabelos cacheados, com volume e 
indisciplinados com ação anti frizz.

EXPLOSÃO DE BRILHO!

Hidratação Instantânea de 
alto impacto em 1 minuto 
DNA Vegetal, Óleo de 
Buriti e nano tecnologia.
Para cabelos 
desvitalizados, 
sem brilho e 
opacos

O Kit PRO MULT contém:
Shampoo Hidratante Nutry Impact Care 1L 
pH 4,5 Sem Sal com Manteiga de Murumuru
Condicionador Hidratante Impact Care 1L 
pH 3,5 com Manteiga de Murumuru
Nutri Impact Nutrição de Impacto 1Kg pH 2.0 
com Óleo de Argan e Manteiga de Murumuru 
Fluido para Escova 300mL 
Proteinas Termo-Ativadas Colágeno e Filtro Solar 
Joy Repair 60mL 
Óleo de Argan, Silicones Nobres e Filtro Solar



SECOS E COM VOLUME
200mL

Cacau e Óleo de buriti

ENFRAQUECIDOS E QUEBRADIÇOS 
200mL 
Argila Verde, Tília e Jaborandi

SHAMPOO E CONDICIONADOR
HIDRATANTE PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO 
DE CABELOS MODIFICADOS QUIMICAMENTE
 

SHAMPOO E CONDICIONADOR DE USO DIÁRIO 

A linha secret´s foi desenvolvida especialmente para os 
cabelos quimicamente tratados com coloração ou escova 
progressiva. Feita com a exclusiva formula complex joy tem 
o poder de hidratar profundamente os fios deixando-os 
com um toque aveludado, sua fragrância foi inspirado na 
sensualidade feminina deixando os cabelos com um 
perfume delicado por muita mais tempo minimizando 
odores de cigarro e poluição.

A linha amazônica Joy Daily foi especialmente 
criada para o uso do dia-a-dia proporcionando 
agilidade no processo de lavagem e tratamento 
dos fios. Seus ativos da Amazônia conferem o 
resultado de hidratação e maciez e seu pH acido 
mantem as cutículas fechadas e alinhadas 
proporcionando muito mais brilho aos cabelos.

PÓS COLORAÇÃO - 250 ML
Minimiza o desbotamento da 
cor com filtro solar  pantenol 

e complex joy

PÓS ESCOVA PROGRESSIVA 
250 ML

Maior durabilidade da escova 
progressiva com filtro solar 

e complex joy


