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NÓS CUIDAMOS DO SEU CABELO
NÓS CUIDAMOS DE VOCÊ

Somos uma empresa espanhola que há 25 anos 
se dedica à investigação, produção e comerciali-
zação de produtos profissionais para cabeleirei-
ros.

Temos o nosso próprio Departamento de I&D+I, 
onde investigamos e desenvolvemos produtos 
criando fórmulas de última geração. Contamos 
com os certificados de qualidade ISO 9001 e de 
boas práticas de produção ISO 22716, a fim de 
cumprir as normas internacionais.

O nosso sucesso é o sucesso dos nossos cabelei-
reiros e, por isso, levamos muito a sério todas as 
nossas investigações utilizando fórmulas 
inovadoras e não agressivas para o profissional 
com produtos que não agridem o cabelo.

Temos uma equipa profissional especializada 
com a qual continuamos a crescer a nível 
nacional e internacional. 

Colaboramos com os mais prestigiados cabelei-
reiros para oferecer as mais recentes técnicas 
inspiradas na moda, arte e nas últimas tendên-
cias.

Os mais recentes prémios recebidos de 
associações de prestígio como a AEDEEC 
(Prémio Europeu de Gestão e Inovação Empresa-
rial, agosto de 2018) e a AEDEPI (Medalha de Ouro 
para a Trajetória Empresarial no Mundo da 
Imagem, fevereiro de 2017) enchem-nos de 
entusiasmo para continuar a crescer e a prosse-
guir o nosso compromisso no mundo dos 
cabeleireiros.

EMPRESA GALARDOADA 
COM A MEDALHA DE OURO 
AEDEPI - 2017
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PROFESIONALES DE LA IMAGEN

PRÉMIO EUROPEU DE 
GESTÃO E INOVAÇÃO
EMPRESARIAL 
ASOCIACIÓN EUROPEA DE 
ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

YANGUAS PROFESSIONAL  |  02



04 | FASHION 
Coleção Mr. Wilde © 44Studio
com Laura Ponte.

07 | COLORAÇÃO
Yanguas Attraxtion.
Cores de tendência.
Hidracolor.

14 | COLORAÇÃO
Blussy Hair sem amoniaco.

16 | DESCOLORANTE
Descubra a vasta gama de 
descolorante em pó Blussy Hair.

12 | COLEÇÃO 
Chromatic  #colorCollection.

42 | COLEÇÃO 
Coleção ADN feita por 
Xavi García exclusivamente para
Yanguas Professional.

20 | ATTRAXTION
Linha de produtos de fixação

28 | YANNANYÀ
Linha de tratamento e cuidados

26 | SUMMERWAVES
Revitalizador de ondas

27 | ONLY ONE
Tratamento anti-envelhecimento 
com células mãe e colágeno

36 | 3D KERATIN TREATMENT
Tratamento regenerativo 
de queratina

38 | INDIAN THERAPY
Tratamento regenerativo com 
células mãe de argan.

18 | BLUSSY HAIR
Linha técnica de produtos 
para cabeleireiro.
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Na Yanguas Professional apostamos no mundo da moda..
Patrocinamos a coleção da 44STUDIO, uma empresa de vanguarda que surge

da ideia de criar uma moda sem barreiras, sem rótulos e géneros que definem ou limitam.

Mr. Wilde
F A L L - W I N T E R

Vestuario: 44STUDIO    |    Modelo: Laura Ponte   |    Fotografía: Javier López   |  Maquiagem: José Carlos González   |    Cabeleireiro: Salon 44 com produtos Yanguas Professional
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Campanha promocional realizada pela empresa 44STUDIO da 
sua coleção Mr. Wilde FW18/19 e que conta como imagem a top 
model internacional Laura Ponte.

A Yanguas Professional colabora na coleção criativa através da 
sua linha de coloração e styling, apostando nos estilos mais 
vanguardistas.

A 44STUDIO surge da ideia de criar uma moda sem barreiras, sem 
rótulos ou géneros que sejam definidos ou limitados, onde há um lugar 
onde se veem mulheres com casacos extragrandes ou looks masculinos e 
onde os homens são livres de usar saias ou vestidos. Com uma atitude 
vanguardista, as suas coleções convergem o passado e o futuro, a 
tradição e a tecnologia, a alfaiataria e o streetwear, criando peças 
atemporais e uma redefinição da silhueta clássica. A 44Studio é um 
projeto que promove em partes iguais o desenvolvimento criativo e 
técnico, procurando sustentabilidade, viabilidade mas, acima de tudo, a 
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APAIXONE-SE 
PELA COR
DESCUBRA A AMPLA GAMA DE CORES DA YANGUAS PROFESSIONAL. 
CORES VIVAS, INTENSAS E DE TENDÊNCIA. COLORAÇÃO EM CREME 
QUE CUIDA DO SEU CABELO GRAÇAS À TECNOLOGIA COLOR REPAIR SYSTEM.
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COLORAÇAO EM CREME 
PERMANENTE QUE PROPORCIONA
UMA MAXIMA PENETRAÇAO
DA TINTA DA CUTICULA

O ÓLEO DE ARGAN NUTRE
E REPARAR A FIBRA CAPILAR.

O ÓLEO DE MACADÂMIA
HIDRATAÇÃO E FORTALECIMENTO
O CABELO.

OS CONDICIONADORES OU 
OS HIDRATANTES 

AFASTAM O FICHEIRO EO SELO;
RETIRAR ÁGUA NO INTERIOR PARA 

EVITAR DESIDRATAÇÃO DE FIBRA 
CAPILAR E MANTER A COR

POR MAIS TEMPO.

Coloração em creme permanente que 
proporciona uma máxima penetração 
da tinta dentro da cutícula e uma 
cobertura total dos cabelos brancos.

Coloração enriquecida com óleo de 
argão e de macadâmia, dois potentes 
reparadores. O óleo de argão fortalece e 
amacia. O óleo de macadâmia nutre e 
revitaliza o cabelo. 

Combate o cabelo encrespado e as 
pontas espigadas, proporcionando 
grande brilho.

Com Tecnologia CRS (Colour Repair 
System) que assegura, graças aos seus 
agentes protetores, uma regeneração do 
cabelo, além de uma coloração intensa e 
duradoura no tempo. 

VOL. 100 ml.

Como atua a 

“A combinação destes ingredientes 
ativos minimiza os danos ao cabelo 
durante o processo de coloração”

CRIAMOS COR,
CRIAMOS BELEZA

COLORAÇAO EN CREME PERMANENTE

?
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Dicas para coloração
Yanguas Contrast 
Attraxtion

TONS INTENSOS PERFEITOS:

Para obter um resultado ideal com 
os tons intensos do Yanguas 
Contrast Attraxtion, há que partir 
de uma base/altura de 8.

O resultado do processo de descoloração NÃO deve ser 
excessivamente dourado para não distorcer a cor a aplicar. 
Caso existam resíduos de dourado, é necessário matizar 
com o 901 ou 911 do Yanguas Attraxtion.

Pode ser aplicado com água de 20 vol, mas para 
obter a cor mais viva e luminosa, recomenda-se a 
utilização de 30 vol. Sempre na proporção 1: 1,5

BASE INICIAL OXIDAÇÃODECOLORAÇÃO

BASE INICIAL OXIDAÇÃODECOLORAÇÃO

ROXO BERINGELA VERMELHO RUBI VERMELHO CLEMENTINA VERMELO PURPURA VERMELHO FOGOVERMELHON ROXOAZUL  ELETRICO VERDE

TONS PASTEL PERFEITOS:

Para obter um resultado ideal com 
os tons pastel do Yanguas 
Contrast Attraxtion, há que partir 
de uma base/altura de 10.

O resultado do processo de descoloração NÃO deve ser 
dourado para não distorcer a cor a aplicar. Caso existam 
resíduos de dourado, é necessário matizar com o 901 ou 911 
do Yanguas Attraxtion.

Pode ser aplicado com água de 20 vol, mas para 
obter a cor mais viva e luminosa, recomenda-se a 
utilização de 30 vol. Sempre na proporção 1: 1,5

C20 C32 C46 C50 C60C30C10 C11

C03

ROSA ALGOÃO

C033

OURO ROSA

C100

CINZENTO VINTAGE

C110

CINZENTO AZULADO

C031

ROSA METALICO

C01

AZUL PASTEL

C02

ORQUIDEA

BODACIOUS
UMA COR DE TENDÊNCIA
CRIADO COM YANGUAS 
CONTRAST ATTRAXTION

CO2
ORQUIDEA

C32+
RUBI VERMELHO

20%80%
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Manutenção da 
coloração Yanguas
Contrast Attraxtion

Para a manutenção da 
coloração Contrast Attraxtion, 
recomendamos a utilização do 
Hidracolor, um creme de 
coloração sem oxidação e sem 
amoníaco.

Refresca os tons Contrast 
Attraxtion desgastados.

Também permitem a criação 
de cores sobre bases loiras 
muito leves e matizadas.

COLORAÇÃO 
DO CABELO

1
Aplicar a cor/o tom desejado.

LAVAGEM 
DO CABELO

2
Lavar o cabelo com o champô 
especial para cabelos pintados 
Yannanyà Color Protect.

FIXAÇÃO 
DO PIGMENTO

3
Aplicar a cor/o tom de Hidracolor 
como máscara durante 5 minutos 
para uma melhor fixação do 
pigmento.

METALLIC PINK

C031
ROSA METALICO

COLORAÇÃO IDEAL PARA 
OS SALÕES MAIS EXIGENTES
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Creme oxidante para misturar com as tintas profissio-
nais Yanguas Attraxtion, cuja fórmula permite obter 
sempre o poder de aclaração ideal e a mesma 
uniformidade de cor.

Contém agentes protetores para evitar irritações e 
prurido nas peles mais sensíveis durante o tempo de 
exposição.

CREMES OXIGENADOS 
ESTABILIZADOS

Fluido anti-manchas profissional para tintas. Ideal 
contra irritações e manchas de tinta. 

Evita manchas de tinta na pele. Intensifica e prolonga a 
duração da cor.

REF. 31400114  |  VOL. 150 ml.

REF. 31400414  |  VOL. 150 ml.

REF. 31400124  |  01.VOL. 200 ml.  +  02.VOL. 200 ml.

COLOR.STOP
FLUIDO ANTI-MANCHAS

COLOR.OUT
LOÇÃO QUITA-MANCHAS
Loção profissional para eliminar as manchas de 
coloração produzidas na pele durante a aplicação.

Eficácia máxima. Aroma suave e agradável.

Junte algumas gotas à mistura de coloração para 
obter um brilho extra na cor e evitar irritações e 
prurido em pessoas com hipersensibilidade 
no couro cabeludo.

40VOL
REF. 31100608  |  VOL. 100 ml.  -  REF. 31101535  |  VOL. 1000 ml.

30VOL
REF. 31100508  |  VOL. 100 ml.  -  REF. 31101435  |  VOL. 1000 ml.

20VOL
REF. 31100408  |  VOL. 100 ml.  -  REF. 31101335  |  VOL. 1000 ml.

10VOL - REVELADOR/CATALIZADOR
REF. 31100708   |  VOL. 100 ml.  - REF. 31101235  |  VOL. 1000 ml.

COLOR. REMOVER
REMOÇÃO DE COLORAÇÃO DE OXIDAÇÃO

Color.Remover é um produto técnico para uso 
profissional que elimina, corrige ou repara a coloração 
capilar de oxidação indesejada.

Elimina praticamente todos os pigmentos de oxidação 
e reflexos incorretos e indesejadas. Não descolore o 
cabelo, nem funciona com pigmento de coloração 
direta (Hidracolor).

O resultado do processo de remoção de coloração 
dependerá, em grande medida, da base e da qualidade 
do cabelo. Não contém agentes descolorantes ou 
amoníaco

Dicas de utilização
Antes de iniciar o processo de remoção 
de coloração, leia atentamente as 
instruções:

Não exceda o tempo de exposição 
indicado. 20 minutos.
Não misture as tampas de cada fase. 

Utilize sempre em conjunto na 
proporção de 1+1, mas NUNCA 
separadamente. 

É aconselhável realizar um teste numa 
madeixa para verificar os resultados.

O processo pode ser repetido se a 
remoção não for a desejada. 

TEST

20”
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AMARELO ELÉTRICO

H013

Como usar o Hidracolor

HIDRACOLOR CORES PASTEL

AZUL PASTEL

H001

ORQUIDEA

H002

ROSA ALGODÃO

H003

DOCE PESSEGO

H004

TURQUESA PASTEL

H009

VERDE LIMA PASTEL

H011

HIDRACOLOR CORES INTENSAS

AZUL ELÉTRICO

H10

VERDE

H11

ROXO BERINGELA

H20

VERMELHO ROXO

H30

VERMELHO CLEMENTINA

H46

VERMELHO PURPURA

H50

VERMELHO FOGO

H60

MAXIMA 
CRIATIVIDADE
NO CABELO
JUNTE-SE À MODA DA COR,
ESCOLHA HIDRACOLOR

Coloração direta em creme sem oxidação que reaviva 
a cor, Desaparece uniformemente com as lavagens.

Proporciona hidratação e brilho. 

Tratamento nutritivo enriquecido com óleo de 
Macadâmia sem sulfatos e sem parabenos. 

Permite a opção de realizar novos serviços e persona-
lizar os trabalhos. Cor e brilho excecionais.

VOL. 100 ml.

COLORAÇÃO SEMI-PERMANENTE

PARA CRIAR COLOR

1
Descolorar o cabelo  até 
conseguir um loiro claro, 
descolorar para branco

2
Aplicar Hidracolor Cream 
sobre o cabelo húmido.

3
Assegurar se de impregnar 
bem Hidracolor Cream em 
todos os madeixas do 
cabelo.

10 MINUTOS

(De acordo com a 
altura / base do 
cabelo inicial)

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO:

PARA MATIZAR COR
Aplicar Hidracolor Cream H00.1 Prata Gelo para 
eliminar os tons amarelentos e alaranjados do 
loiro para devolver-lhe matizes platinos.

5 a 10 MINUTOS
(De acordo com a altura / base do cabelo 
inicial)

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO:

H00.1

PARA SUAVIZAR A INTENSIDADE DA COR PARA NUTRIR
Para atingir um tom intermediário entre cores ricas e 
pastelH000

PRATA GELO

NEVE
BRANCA

NEVE
BRANCA

 Para aplicar 
diretamente no cabelo 
como tratamento 
nutritivo. 
Conseguiremos grande 
hidratação e brilho.

H000

H000 H000 H000 H000 H000 H000

1 5:1 5:1 5: 1 1: 1 1: 1 1: 1 1:

H20H10H11H30H46H50H60 H000
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#colorcollection

Seguindo a influência da moda e das tendências 
obtidas das passarelas internacionais e do amplo 
universo da internet, criámos o Chromatic, cujo 
protagonista principal é a cor. 

Com lembranças de épocas passadas, nomeadamen-
te dos anos 90, década à qual estamos sempre 
ligados, que nunca deixou de existir e que tem vindo a 
transformar-se ao longo dos anos.

#yellowhair

INSPIRADA NA BELEZA 
E NA PUREZA DA COR

AMARELO ELÉTRICO

HIDRACOLOR

H013
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#redhair

VERMELHO PURPURA

CONTRAST ATTRAXTION

C50
VERMELHO PURPURA

CONTRAST ATTRAXTION

C50

#copperhair

MISTURA DE CORES

YANGUAS ATTRAXTION

8.468.44 +

#strawberryhair

OURO ROSA

CONTRAST ATTRAXTION

C033

#rainbowhair

COMBINAÇÃO 
DE TONS

HIDRACOLOR
H011-H02-H01

H000-H03-H013
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COLORAÇÃO
SEM AMONIACO

Nova coloração em creme permanente Blussy de Yanguas profissio-
nal com tecnologia Repair Oil, enriquecida com óleo de argan e 
queratina. Consegue-se, graças à sua formulação com argan e 
queratina, uma maior penetração dos corantes no interior do cabelo, 
além de uma grande hidratação e brilho. 

Além disso, incorpora a nossa tecnologia CRS (Colour Repair 
System) que assegura, graças aos seus agentes protetores, uma 
regeneração do cabelo além de uma coloração intensa e duradoura 
no tempo. Sem amoníaco, sem parafenilendiamina, sem silicones, 
sem parabenos.

ENRIQUECIDA COM OLEO DE ARGAN E QUERATINA. 
INCORPORA A NOSSA TECNOLOGIA CRS E REPAIR OIL

Uma coloração permanente, 
intensamente hidratante 

e amiga do ambiente, 
concebida para proporcionar 

resultados espetaculares.

VOL. 100 ml.

COLORAÇÃO EM CREME PERMANENTE SEM AMONIACOColoração menos abrasiva para o cabelo.

Livre de reações alérgicas.

Cobertura natural de cana.

Aroma agradável

Compatível com tratamentos de queratina.

Cabelo bem nutrido

Coloração durando no tempo.

Cabelos macios, com brilho, sem frizz.

Processo sem coceira.

Benefícios da coloração 
sem amoníaco Blussy Hair
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LOÇÕES ATIVADORAS EM CREME ENRIQUECIDAS

30 min.  -  cabelos normais

Loções ativadoras em 
creme enriquecidas com 
Proteína de trigo, que 
amacia o cabelo atuando 
contra o encrespamento 
do mesmo. 

Esta proteína contribui 
para encerrar a cutícula, 
fixando assim a duração 
da cor no cabelo e 
preservando a sua saúde.

8 a 12 minutos aproximadamente, segundo o tom que se quer 
conseguir.

Utilizar estes tons depois de decolorar o cabelo 
para conseguir a nuança desejada com as 
madeixas. 

Misturar para a matização com loção ativadora 
enriquecida de 8 volumes, se o que queremos é 
matizar o cabelo decolorado sem afetar o tom 
de base. 

Não aclara o tom. 

Não esclarece a base do cabelo, somente matiza la madeixa.
TONS 900 Y 901

TEMPO DE EXPOSIÇÃO

30/40 min. - cabelos muito 
difíceis e rebeldes

Matizadores de madeixas

Aplicar tom desejado em cabelos até 70% de cabelos brancos.

Misturar ½ tubo tom +½ tubo fundamental do mesmo número 
de tom em cabelos 70 100% de cabelos brancos.

Mistura tons:

LOÇOES ATIVADORAS
ENRIQUECIDO COM PROTEÍNA DE TRIGO ESPECIAL

PARA COLORAÇÃO SEM AMMONIA BLUSSY HAIR

TEMPO DE EXPOSIÇÃO

MISTURA:

Tom sobre tom para 
escurecer.

Aplicar em cabelo sem 
cabelos brancos

8 vol
2,4 %

Cobre os cabelos 
brancos.

1 tom de clarificação

18 vol
5,4 %

Cobre os cabelos 
brancos.

Até 3 tons de 
clarificação

28 vol
8,4 %

28VOL - 8,4%
REF. 31101108 |  VOL. 100 ml.
REF. 31101835  |  VOL. 1000 ml.

18VOL - 25,4%
REF. 31101008  |  VOL. 100 ml.  
REF. 31101735  |  VOL. 1000 ml.

8VOL - 2,4%
REF. 31100908  |  VOL. 100 ml.
REF. 31101635  |  VOL. 1000 ml.

901

900
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GRAÇAS À AMPLA GAMA DE PÓS DESCOLORANTES COM 
FÓRMULA DE ALTO RENDIMENTO

OBTENHA UM LOURO 
PERFEITO COM O BLUSSY HAIR



PÓ DESCOLORANTE MULTI-TÉCNICAS COM O PLEX

Grande poder aclarante com acção protectora. A sua 
fórmula contém PSC, açúcares condensados com 
aminoácidos que acondicionam o cabelo e o 
hidratam. 

Aclara a cor natural do cabelo até 9 tons.  

Efeito musse, facilitando sua correta aplicação.

Protecção e máximo cuidado do cabelo durante o 
processo de descoloração. 

Poder anti-vermelho e anti-amarelo.

Mistura-se com oxidante 20-30-40 vol, dependendo 
do desejo da aclaração que se quer obter. 

Grande poder aclarante com acção protectora. A sua fórmula permite obter 
também aclarações de cabelos já pintados com cores da oxidação (decapado). 

Aclara a cor natural do cabelo até 7 tons e mais. Efeito musse, facilitando sua 
correta aplicação.

Poder anti-vermelho e anti-amarelo.

Mistura-se com oxidante 20-30-40 vol, dependendo do desejo da aclaração que se 
quer obter. 

DECORANTE EN PO COM AMONIACO

Amônia livre decorante em pó de fórmula polivalente idónea para a técnica 
profissional para a aclaração dos cabelos (decoração, decapado e madeixas). 
Grande poder aclarante com acção protectora. A amônia livre fórmula enriquecida 
com queratina fornece um carinho e hidratação lavar a fibra capilar. 

Aclara a cor natural do cabelo até 7 tons e mais. Efeito musse, facilitando sua 
correta aplicação.Poder anti-rojo y anti-amarillo.

Mistura-se com oxidante 20-30-40 vol, dependendo do desejo da aclaração que se 
quer obter.

DECOLORACION EN POLVO SIN AMONIACO Y ENRIQUECIDA CON QUERATINA

PÓ DECORANTE COM PLEX

REF. 31300103   |  VOL. 40 gr.  -  REF. 31300530  |  VOL. 500 gr. REF. 31300203   |  VOL. 40 gr.  - REF. 31300630  |  VOL. 500 gr.

REF. 31300303   |  VOL. 40 gr. -  REF. 31300430  |  VOL. 500 gr.

O que é o Plex?
É uma nova tecnologia concebida para a proteção 
do cabelo nos tratamentos técnicos mais 
agressivos. 

O principal objetivo dos produtos que integram o 
Plex é proteger o cabelo durante a exposição a 
processos químicos.

O resultado da reparação de um produto plex é 
permanente.

Matização
Caso existam resíduos de dourado depois de 
concluir o processo de descoloração, é necessário 
matizar com o 901 ou 911 do Yanguas Attraxtion. 

DETALHE DA ESTRUTURA DO CABELO

SEM PLEX COM PLEX

A SUA TECNOLOGIA PERMITE REALIZAR DOIS PROCESSOS DE DESCOLORAÇÃO SEGUIDOS

ACLARA A COR
ATÉ 9 TONS OU MAIS
Dependendo da altura / base 
a partir do qual é dividido.

SE

M AMONIACO  |   FREE AMMONIA
   |

    

 



A CURVA MAIS DEFINIDA 
COM BLUSSY HAIR
PERMANENTE DO ASPECTO NATURAL QUE FAZ O RIZO 
COM UMA GRANDE DEFINIÇÃO E DURAÇÃO

Permanente de aspecto natural que faz os caracóis 
com uma grande definição.

Permanente nº 0 - cabelos resistentes.
Permanente nº 1 - cabelos normais.
Permanente nº 2 - cabelos pintados.

Depoius de lavar suavemente, enrolar o cabelo e depois molhar 
cada rolo com o líquido da permanente.

Deixar 10 a 15 minutos consoante o cabelo, enxaguar com bastan-
te água morna, secar o excesso de água dos rolos. 

Depois aplicar o neutralizante em cada um dos rolos. 

Deixe 5 minutos e repita a neutralização.

REF. 31000218  |  VOL. 200 ml.
REF. 31000335  |  VOL. 1000 ml.

Inovadora fórmula que fixa os caracóis deixando-os 
macios e radiantes.

Complemento ideal para conseguir uma ondulação 
com aparência 100% natural. 

Lavar completamente os restos da permanente. 

Aplicar o neutralizante em cada um dos rolos. 

Deixar 5 minutos e enxaguar com bastante água 
morna, retirando o excesso de água dos rolos. 

Remova-os e repita a neutralização.

PERMANENTENEUTRALIZANTE

PERMANENTE Nº 1
REF. 31200518  |  VOL. 200 ml.

PERMANENTE Nº 0
REF. 31200418  |  VOL. 200 ml.

PERMANENTE Nº 2
REF. 31200618  |  VOL. 200 ml.
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TRATAMENTO NUTRICIONAL
PROTETOR DE COR
NUTRE, HIDRATA, PROTEGE E REESTRUTURA O CABELO 
AGINDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE

Champô Concentrado do frequência.

Todo o tipo de cabelos

Não dana o couro cabeludo.

Permite ser utilizado diariamente, 
sem nenhum risco, deixando o cabelo limpo, 
macio e brilhante. 

E PARA O DIA A DIA:

CHAMPÔ
CONCENTRADO
D0 FREQUÊNCIA 

CHAMPÔ CONCENTRADO

CHAMPÔ E MÁSCARA PROTETORA NUTRITIVA DA COR

REF. 30202135  |  VOL. 1000 ml.
REF. 30202240  |  VOL. 5000 ml.

CHAMPÔ NUTRITIVO
REF. 3020235  |  VOL. 1000 ml.

MÁSCARA NUTRITIVA
REF. 30900935  |  VOL. 1000 ml.

Linha de produtos técnicos para o salão para o 
tratamento nutricional e protetivo da cor.

Composto por champô e máscara.

Ideal para cabelos desidratados ou sensibilizados.
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OUSE SER DIFERENTE
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Laca profissional: fixação instantânea de 
longa duração. 

Brilho óptimo com acção anti-humidade. 

LACAS PROFISSIONAIS DE FIXAÇÃO FORTE E EXTRA-FORTE

FIJACION FUERTE
REF. 30700431   |  VOL. 500 ml.  

Espuma de fixação forte, especial caracóis. Fornece 
volume e hidratação. Controla e define os caracóis, 
fornecendo-lhes brilho e movimiento. 

ESPUMA ESPECIAL CARACÓIS

REF. 30500221   |  VOL. 250 ml.  

Espuma de volume, especial brushing. Fixação 
forte.  Assegura a fixação, controlando o frisado do 
cabelo. Para um cabelo hidratado e definido. A sua 
fórmula proporciona volume e estrutura o cabelo, ao 
mesmo tempo que mantém o seu tacto e brilho 
natural. 

ESPUMA DE VOLUME

REF. 30500321   |  VOL. 250 ml.  

A sua fórmula proporciona volume e estrutura ao 
cabelo, ao mesmo tempo que mantém o seu tacto e 
brilho natural. Mais energia, mais fixação. Assegura 
a fixação, controlando o frisado do cabelo. Para um 
cabelo hidratado e definido. 

ESPUMA DE MAXIMA FIXAÇÃO

REF. 30500121   |  VOL. 250 ml.  

FIJACION EXTRA-FUERTE
REF. 30700531   |  VOL. 500 ml.  

CRIE UMA INFINIDADE DE PENTEADOS
LACAS E ESPUMAS 
INSUBSTITUÍVEIS. AS 
PREFERIDAS DOS PRO-
FISSIONAIS  

Uma vasta gama de produtos com três 
níveis de fixação para se adaptar a todas 
as necessidades e estilos.

Mude o penteado, misture estilos 
diferentes e sei quem você quer ser.

Escolha um nível de fixação e deixe-se 
levar, tudo é possível com o Attraxtion.

Tremer antes de usar
Vaporizar a cerca de 35 cm. sobre 
o cabelo seco.
Para acentuar uma parte em 
concreto  aplicar mais de perto.

Laca profissional: fixação instantânea de 
longa duração. Sem gás. Brilho óptimo 
com acção anti-humidade. Sem resíduos. 
Fácil eliminação ao escovar.

LACA ECOLOGICO  FIXAÇÃO FORTE E EXTRA-FORTE SEM GAS

FIXACÃO FORTE
MINI:

REF. 31400108   |  VOL. 100 ml.

REF. 30700123   |  VOL. 350 ml. 

FIXACÃO EXTRA FORTE
REF. 30700223   |  VOL. 350 ml.  

Tremer antes de usar
Vaporizar a cerca de 35 cm. sobre 
o cabelo seco.
Para acentuar uma parte em 
concreto  aplicar mais de perto.
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Loção de volume e tratamento. 

Fixação flexível. 

Ideal como loção para realizar cortes  de 
cabelo. 

Efeito anti-encrespado. 

Fornece hidratação e uniformidade. 

SPRAY DE VOLUME

REF. 30800221   |  VOL. 250 ml.  

TIRE O MÁXIMO 
PARTIDO DO SEU 
CABELO
COM OS NOSSOS PRODUTOS 
PROFISSIONAIS DE FIXAÇÃO E 
CONSIGA O PENTEADO QUE DESEJA 

Loção excelente para fornecer volume, 
movimiento e activar os caracóis. 

Ideal para cabelos encaracolados: 
naturais ou com permanente. 

Efeito anti-encrespado. 

Fornece hidratação e uniformidade.

SPRAY REVITALIZADOR DE CARACOIS

REF. 30800121   |  VOL. 250 ml.  

Defina os seus caracóis, fornecen-
do-lhes brilho e movimento sem compri-
mir. 

Hidratação com efeito anti-encrespado. 

Sem residuos.

Não engraxa o cabelo.

CREME ACTIVADOR DE CARACOIS

REF. 31400318   |  VOL. 200 ml.  

Creme para dar volume e estruturar 
penteados. Fixação média.

Brilho e suavidade.

Sem residuos.

Não engraxa o cabelo.

CREME DE VOLUME

REF. 31400218   |  VOL. 200 ml.  

Vaporizar sobre o cabelo húmido 
e pentear como quiser. 
Também se pode utilizar sobre o 
cabelo seco para refrescá-lo.

Vaporizar a loção sobre o cabelo 
húmido e secar. 
Também se pode aplicar sobre 
cabelo seco para perfilar 
acabamentos. 
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APLANA E 
PROTEGE 
O CABELO
PROTETORES TÉRMICOS 
PARA CABELO COM UM 
ACABAMENTO BRILHANTE, 
RESISTENTE E CHEIO DE 
VITALIDADE

Tratamento de alisamento de cabelo em creme para 
todos os tipos de cabelo. Reveste a fibra, protegendo-a 
contra as agressões externas.  

Efeito anti-encrespado. Facilita ao pentear. 

Resultado: cabelo super liso, macio e com muito brilho 
durante mais tempo. 

ALISADOR LOOK LISOS

REF.  31400418  |  VOL. 200 ml.  

Tratamento alisador especial placas. 

Efeito anti-encrespado. 

Protecção do cabelo das altas temperaturas das 
placas. 

Protecção da humidade. 

Resultado: cabelo super liso, macio e protegido. 

ALISADOR ESPECIAL PLACAS DE ALISAR

REF.  31400518   |  VOL. 200 ml.  

Aplicar sobre o cabelo seco antes de utilizar as 
placas. 
Também se pode utilizar sobre cabelo húmido 
antes de o secar com o secador.
Distribua o produto madeixa a madeixa. 

Aplicar uma dose generosa e uniforme sobre o 
cabelo húmido e secá-lo esticando com uma 
escova. 
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Goma criativa de fixação forte extra. 

Fácil usar e eliminar. 

Fixação de máximo. 

Contribui brilho e definição. 

REF.  31400308  |  VOL. 100 ml. 

GOMA CRIATIVA

Look molhado. Fornece brilho. Fixação 
média. Ideal para criar o “wet look” dos 
penteados lisos, soltos ou desenhar os 
estilos curtos. 

REF. 30600314  |  VOL. 150 ml. 

GEL CRIATIVO - EFEITO MOLHADO

Gel para estruturar e fixar os cabelos 
curtos, estilos soltos. Fixação extrema. 

Textura não oleosa. 

Máximo brilho. 

Produzido com fibras especiais que 
permitem dar forma ao cabelo sem 
deixar quaisquer resíduos.

Efeito anti-encrespado. 

Produzido com fibras especiais que 
permitem dar forma ao cabelo sem 
deixar quaisquer resíduos.

REF. 30600414  |  VOL. 150 ml.

GEL ESTRUTURANTE EXTRA-FUERTE

ADQUIRE SEU LOOK 
INFORMAL, CASUAL, 
EXTREMO, VINDIMA,
EFEITO MOLHADO....

DEFINE SEU 
PRÓPRIO 
ESTILO

Aplicar em cabelo úmido ou eu seco.
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Spray que fornece ao cabelo um brilho intenso nuns 
segundos. 

Contém factor de alta acção hidratante e nutritiva. 

Não sobrecarrega. 

Cabelo mais macio e super brilhante. 

REF. 31400111  |  VOL. 150 ml.

SPRAY DE BRILHO

Vaporizar sobre o cabelo seco ou húmido consoan-
te o resultado que se quiser.

UM BRILHO INTENSO SEM LUBRIFICAR

CERA FLEXÏVEL

REF. 31400208  |  VOL. 100 ml. 

Cera compacta de definição. Com efeito 
sombrio. 

Destine para todo o tipo de pêlos, especialmente 
curtos.

Oferece flexibilidade e é ideal para desestructu-
rados penteado e definido.

BRILHO EXCEPCIONAL
PARA O SEU CABELO

Aplicar em cabelo úmido ou eu seco.
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Agitar antes de usar. 

Aplicar sobre o cabelo húmido. 

Secar com secador ou ao ar, fazendo o 
gesto de enrugar as madeixas de cabelo. 

SPRAY REVITALIZADOR  DE ONDAS

Para conseguir um efeito despenteado. .  

Proteção do cloro, do sale e da radiação UV.

Ideal para os seus looks de verão.

Dá corpo e textura ao cabelo sem pesar.

Divirta-se a criar as suas ondas de praia.

REF. 30800314   |  VOL. 150 ml.

SPRAY REVITALIZADOR DE ONDAS 
QUE INCORPORAM A PROTECÇÃO UV

SUMMERWAVES

Para obter ondas mais definidas, 
recomenda-se usar um secador ou difusor.
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TRATAMENTO ANTI-IDADE COM CÉLULAS MÃE

Quando envelhecemos o nosso organismo 
começa a diminuir a sua produção de 
colagénio. 

A aplicação de extrato de células-mãe de 
argan ativa a produção de novo colagénio e, 
quando o aplicamos no cabelo nutre-o com 
proteínas, fortalecendo-o.

Beleza e bem‑estar para o seu cabelo, num 
produto com um doce aroma.

REF. 30901214   |  VOL. 150 ml.

Tratamento inovador 
que ajuda a regenerar 
e rejuvenescer o cabelo,
oferecendo-lhe 
12 benefícios num só 
produto. 

EFEITO ANTI-IDADE 
SOBRE O CABELO

REPARA O CABELO ESTRAGA-
DO FORTALECENDO-O

REPARA E PREVINE AS 
PONTAS ESPIGADAS

CONDIÇÕES E NUTRE
O CABELO

INCORPORA PROTEÇÃO 
TÉRMICA

PROPORCIONA PROTEÇÃO 
DA COR COM FILTROS UVA

PROPORCIONA VOLUME 
E CORPO 

CONTROLA O 
ENCRESPAMENTO

FORNECE BRILHO E MACIEZ

FACILITA DESEMBARAÇAR 
O CABELO

FACILITA O ALISAMENTO E 
O BRUSHING 

NÃO PARABENS HÁ SULFATOS

PROPORCIONA

NUM SÓ PRODUCTO
12 BENEFÍCIOS 

TRATAMENTO 
ENRIQUECIDO COM 
COLAGÉNIO E EXTRATO 
DE CÉLULAS-MÃE.
 SEM ALÉRGENOS DERIVADOS DO PERFUME.

Aplicar o produto no cabelo húmido do meio às 
pontas. 

Sem enxaguar.

YANGUAS PROFESSIONAL  |  27



MÁXIMA 
HIDRATAÇÃO 
E BRILHO

Champô de tratamento para cabelos secos ou 
encaracolados. 

Limpa e cuida o seu cabelo suavemente. 

Os seus componentes activos proporcionam uma 
máxima hidratação e brilho. Fórmula enriquecida 
com Proteína Hidrolisada de Mel, que hidrata e 
condiciona a fibra capilar. Ajuda a reduzir a eletricida-
de estática no cabelo.

Também enriquecida com Proteína de Seda, que 
apresenta uma grande substantividade para a fibra 
capilar e adere a ela.

Máscara hidratante à base de leite de amêndoas, 
ideal para cabelos secos, permanentes ou encaraco-
lados.

Fornece a hidratação necessária para o equilíbrio do 
cabelo, ajudando a reestruturar tanto externa como 
internamente. 

Fórmula enriquecida com Proteína Hidrolisada de 
Mel, que hidrata e condiciona a fibra capilar. Ajuda a 
reduzir a eletricidade estática no cabelo.

Cabelo mais suave, brilhante e flexível. 

REF. 30200821  |  VOL. 250 ml.
REF. 30202435  |  VOL. 1000 ml.

REF. 30900224  |  VOL. 300 ml.
REF. 30900735  |  VOL. 1000 ml.

LINHA DE TRATAMENTO HIDRATANTE 
IDEAL PARA CABELOS NORMAIS, 
SECOS OU ENCARACOLADOS

M O I S T U R I Z E  -  C A B E L O S  N O R M A I SM O I S T U R I Z E  -  C A B E L O S  N O R M A I S

TRATAMENTO HIDRATANTE CHAMPÔ CABELLOS NORMAIS
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Champô de tratamento  especialmente criado para 
responder às necessidades dos cabelos estragados 
e descolorados. 

Regenera o cabelo em profundidade, melhorando a 
sua estrutura interna. Permite que este cresça mais 
saudável e forte. Proporciona substantividade, 
suavidade e hidratação.

Fórmula enriquecida com Proteína de Seda, que 
apresenta uma grande substantividade para a fibra 
capilar e adere a ela, dando ao cabelo uma suavidade 
extra. Contém também Proteína de Trigo, Pantenol e 
precursor da Vitamina B5, necessária para o 
crescimento do cabelo. 

O resultado: cabelo regenerado, com brilho e flexibili-
dade.

REF. 30201221  |  VOL. 250 ml.
REF. 30203135  |  VOL. 1000 ml.

CHAMPÔ CABELLOS CASTIGADOS

TRATAMENTO ESPECIAL PARA PONTAS ESPIGADAS

Creme de tratamento diário para reparar e prevenir as 
pontas espigadas. 

Reestrutura o cabelo estragado e protege-o contra os 
agentes externos.

Fórmula enriquecida com proteína de seda a 
vitamina E.

Intensa ação cicatrizante.

Aplicar uma pequeña quantidade nas pontas. 

Não enxaguar.

REF.  31400106 |  VOL. 75 ml.

DICAS SAUDÁVEIS
E BRILHANTES

Sérum nutritivo. Amacia e sela a cutícula dos cabelos 
secos, rebeldes e encrespados. Intensa acção 
cicatrizante. 

Intensa acción cicatrizante, que reestructura y 
regenera el cabello. Não lubrifica o cabelo.

Resultado: cabelos extraordinariamente macios, 
brilhantes e fáceis de pentear.

REF. 31400901  |  VOL. 50 ml.

SERUM CRISTAL LIQUIDO

RECUPERA O BRILHO, A ESPESSURA E O VIGOR DO SEU CABELO
T H E R M A L  -  C A B E L L O S  C A S T I G A D O ST H E R M A L  -  C A B E L L O S  C A S T I G A D O S

Deitar 1 ou 2 doses nas mãos e espalhar sobre o 
cabelo húmido, primeiro nas pontas e depois no resto 
do cabelo. 

Depois penteie o cabelo dando-lhe a forma desejada. 

Não enxaguar.

O CANSAÇO, A FALTA DE NUTRIENTES OU ALGUNS MEDICAMENTOS PODEM ALTERAR SERIAMENTE A SAÚDE DO CABELO

Condicionador instantâneo para cabelos desidrata-
dos ou muito secos. Tratamento hidratante e 
nutritivo em duas fases que ajuda a reparar em 
profundidade os cabelos danificados, proporcionan-
do uma hidratação extra.

Desembaraça e facilita a escovagem.

Enriquecido com Proteína de Seda, que ajuda a 
regenerar o cabelo e a protegê-lo externamente.

Agite bem até que ambas as partes estejam 
misturadas.

Aplique no cabelo húmido. Primeiro nas pontas e 
depois no comprimento.

Sem enxaguamento

REF. 30400118  |  VOL. 200 ml.
REF. 30400125  |  VOL. 400 ml.

CONDICIONADOR INSTANTÂNEO HIDRATANTE
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REF. 30400218  |  VOL. 200 ml.

Tratamento por pulverização com componentes 
volumizantes, que fornecem energia e firmeza à 
estrutura do cabelo.

Intensifica o volume, espessando a fibra capilar.

Regenere cabelos finos, fracos e castigados sem 
sobrecarregá-los.

Fornece volume natural sem fixação.

Fórmula enriquecida com minerais.

REF. 30201321  |  VOL. 250 ml.
REF. 30202235  |  VOL. 1000 ml.

DÁ MAIS VOLUME 
AO CABELO

FORTALECE E REFORÇA A ESTRUTURA DO CABELO COM O 
TRATAMENTO PARA CABELOS FINOS E FRACOS

Pulverizar sobre el cabello húmedo 
y lavado previamente. 

Sin aclarado.

REF. 30900124  |  VOL. 300 ml.

Máscara de tratamento hidratante com componen-
tes volumizantes, que proporciona energia e firmeza 
à estrutura capilar.

Aumentar o volume e intensificar a densidade do 
cabelo.

Aplique no cabelo molhado.

Distribua uma quantidade adequada no cabelo e 
massageie. 

Enxague depois de decorridos 5 a 10 minutos.

Aplique no cabelo molhado.

Realize uma ligeira massagem com a ponta dos 
dedos.

Deixe atuar durante alguns minutos e enxague.

Repita a operação para um resultado mais eficaz.

Champô de tratamento especialmente criado para 
satisfazer as necessidades de cabelos finos e 
escorridos.

Com componentes tratantes, que fortalecem o 
cabelo e componentes que fornecem volume. 

Reforça a estrutura do cabelo durante mais tempo, 
dando-lhe energia.

CHAMPÔ CABELOS FRACOS SPRAY DE VOLUME

TRATAMENTO VOLUME

V O L U M E  -  C A B E L O S  F I N O S  F R A C O SV O L U M E  -  C A B E L O S  F I N O S  F R A C O S
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Aplicar o conteúdo da ampola directamen-
te sobre o couro cabeludo.

Massagear de forma circular com as 2 
mãos durante aproximadamente 30 
segundos. 

Não enxaguar. 

Aplicar depois de cada tratamento químico 
ou quando o couro cabeludo estiver muito 
sensível.

Aplique no cabelo molhado.

Realize uma ligeira massagem com a ponta dos 
dedos.

Deixe atuar durante alguns minutos e enxague.

Repita a operação para um resultado mais eficaz.

Aplique no cabelo molhado.

Realize uma ligeira massagem com a ponta dos 
dedos.

Deixe atuar durante alguns minutos e enxague.

Repita a operação para um resultado mais eficaz.

Para matizar o cabelo: aplique e massageie o 
produto e deixe atuar durante 3 a 5 minutos.

Aplique no cabelo molhado.

Realize uma ligeira massagem com a ponta dos 
dedos.

Deixe atuar durante alguns minutos e enxague.

Repita a operação para um resultado mais eficaz.

REF. 31400497  |  VOL. 10 x 7 ml.

Champô de tratamento especialmente criado para 
cabelos grisalhos. 

Os seus componentes activos neutralizam o tom 
amarelado dos cabelos descolorados e grisalhos.

Contém micro-pigmentos violeta.

REF. 30201421  |  VOL. 250 ml.
REF. 30202735  |  VOL. 1000 ml.

Champô de tratamento com uma fórmula muito 
activa e eficaz. 

Com Piroctone Olamine que combate a longo prazo 
e de modo duradouro a caspa. 

A sua utilização regular previne a nova aparição da 
mesma. 

Cabelo mais saudável, mais forte e sem caspa.

REF. 30201021  |  VOL. 250 ml.
REF. 30202635  |  VOL. 1000 ml.

Champô de tratamento especialmente criado para 
satisfazer as necessidades dos cabelos oleosos. 

Com uma fórmula rica em substâncias activas e 
extractos de cítricos que regulariza a gordura do 
couro cabeludo e atrasa o seu aparecimento.

Limpa o cabelo em profundidade, eliminando todos 
os resíduos. 

Seu uso frequente mantém o couro cabeludo 
equilibrado.

REF. 30201121  |  VOL. 250 ml.
REF. 30202535  |  VOL. 1000 ml.

Tratamento calmante termal especialmente 
indicado para pessoas que tenham o couro 
cabeludo sensível ou que tenham irritações 
depois de pintar o cabelo ou fazer uma 
permanente. 

Com extracto de aloé vera para aliviar as 
irritações do couro cabeludo. 

Proporciona um efeito calmante e refrescan-
te.

Cuida e amacia o couro cabeludo sensível e 
irritado.

S E N S I T I V E  -  C A B E L O S  S E N S I V E I SS E N S I T I V E  -  C A B E L O S  S E N S I V E I S

S I LV E R  -  C A B E L O S  P R A T E A D O SS I LV E R  -  C A B E L O S  P R A T E A D O S B A L A N C E  -  C A B E L O S  C O M  C A S P AB A L A N C E  -  C A B E L O S  C O M  C A S P A B A L A N C E  -  C A B E L O S  O L E O S O SB A L A N C E  -  C A B E L O S  O L E O S O S

TRATAMENTO INDISPENSÁVEL NO SALÃO
ACALMA O COURO CABELUDO, ALIVIANDO AS IRRITAÇÕES

CHAMPÔ CABELOS PRATEADOS CHAMPÔ CABELOS COM CASPA CHAMPÔ CABELOS OLEOSOS

TRATAMENTO CALMANTE PARA CABELOS SENSÍVEIS
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RELAXE E MANTENHA 
O SEU CABELO PERFEITO
O SOL, O CLORO E O SAL PODEM ALTERAR A COR DO 
CABELO E ENFRAQUECER A SUA ESTRUTURA
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CHAMPÔ CABELOS PINTADOS

TRATAMENTO HIDRATANTE PROTECTOR DA COR 

Aplicar sobre o cabelo previamente lavado. 

Deixar agir durante 5 minutos aproximadamente. 

Enxaguar.

C O L O U R       C A B E L O S  P I N T A D O SC O L O U R       C A B E L O S  P I N T A D O S

Champô de tratamento especialmente criado para 
responder às necessidades dos cabelos pintados.

Os seus componentes protectores da cor prolongam o 
brilho do cabelo durante mais tempo. 

Enriquecida com Proteína de Trigo e extrato de Funcho, 
agentes hidratantes, protetores de cor e intensificadores 
de brilho.

Contém filtro solar UV, que protege o cabelo da radiação 
solar e preserva a beleza da cor.

Sem parabenes.

REF. 30200721  |  VOL. 250 ml.
REF. 30202235  |  VOL. 1000 ml.

Tratamento hidratante com componentes que estabili-
zam a cor ideal para cabelos pintados ou com 
madeixas. 

Fórmula enriquecida com Proteína de Trigo, de 
tamanho reduzido, que permite uma elevada capaci-
dade de penetração no cabelo. 

Contém filtro UV, garantindo uma proteção eficaz 
contra a radiação solar.

Proporciona substantividade, suavidade e 
hidratação; oferece uma intensidade duradoura à cor 
e protege o cabelo do sol. 

Sem sulfates, sem parabenes, sem cloreto de sódio.

REF. 30900324  |  VOL. 300 ml.
REF. 30900835  |  VOL. 1000 ml.

TRATAMENTO PROTECTOR DA COR

TRATAMENTO SOLAR HIDRATANTE. BIFASICO

Agitar bem para misturar as duas fases.

Pulverizar sobre o cabelo húmido antes e durante 
a exposição ao sol. 

Não enxaguar. 

Para manter o cabelo saudável e hidratado durante a 
exposição solar. 

Com filtros UV para proteger o cabelo e preservar a 
beleza da cor. 

Hidrata, desembaraça e ajuda a reparar as zonas 
danificadas do cabelo.

Sem sulfates, sem parabenes, sem cloreto de sódio.

REF. 30400318  |  VOL. 200 ml.

Aplicar o produto no cabelo húmido do meio às 
pontas. 

Não enxaguar. 

REF. 31400214  |  VOL. 150 ml.

Tratamento hidratante com componentes estabiliza-
dores da cor. Para manter o cabelo saudável e 
hidratado durante a exposição solar. 

Ajuda a reparar e prevenir pontas espigadas. 

Fórmula enriquecida com óleo de Macadâmia, 
proteína de seda e vitamina E. Com filtros UV para 
proteger o cabelo e preservar a beleza da cor. 

Sem sulfates, sem parabenes, sem cloreto de sódio.

VASTA GAMA DE PRODUTOS QUE 
ALARGAM O BRILHO DO CABELO E 
GARANTEM A PROTEÇÃO DA COR 
CONTRA OS AGENTES EXTERNOS

É muito importante utilizar, ao longo do ano, produtos 
específicos com componentes estabilizadores de cor 
que proporcionam ao cabelo uma cor perfeita, intensa e 
duradoura.
Esses componentes também ajudam a protegê-lo dos 
efeitos do sol e hidratam-no para minimizar os danos à 
fibra capilar.
São produtos que proporcionam brilho e hidratação 
extra, protegendo a cor do cabelo. 
Estes produtos permitem exibir um cabelo pintado 
espetacular e cuidado, uma vez que prolongam a 
perfeita duração da coloração.
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Linha de produtos de tratamento específicos 
para combater a queda de cabelo. 

São produtos formulados com aminoácidos e 
complexos vitamínicos que revitalizam os 
cabelos finos e lisos. 

Fórmula eficaz que ajuda a reduzir a queda de 
cabelo e aumentar a sua regeneração. 

Proporciona uma agradável sensação de 
frescura. 

Utilize regularmente para um efeito otimiza-
do.

Podemos ajudar a reduzir a queda de cabelo 
através da utilização de produtos específicos 
para o efeito, champô e tratamento concentrado 
anti-queda, que constituem um tratamento 
completo anti-queda de cabelo.

TRATAMENTO LIVRE 
DE SULFATOS, SILICONES

 E SEM GASES PROPULSORES.

TRAVA A QUEDA
E A FRAGILIDADE

DO CABELO

DESCUBRA A NOSSA LINHA DE PRODUTOS EFICAZ, QUE 
INCLUI AMINOÁCIDOS E COMPLEXOS VITAMÍNICOS QUE 
ATUAM CONTRA A QUEDA DE CABELO
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Além disso, a perda de cabelo pode ser devida a diferentes fatores: estresse físico, doença, 
problemas nutricionais, causas hereditárias ou alopecia androgênica.

PERDA DE CABELO PARA AUMENTAR AS MUDANÇAS
DA ESTAÇÃO, ESPECIALMENTE NO OUTONO

B A L A N C E - T R A T A M E N T O  A N T I - Q U E D A

1
Aplique uma ampola por dia 
durante um mês.

2
O segundo mês aplica uma 
ampola em dias alternados.

3
Uma vez que o tratamento de 
choque é feito, deve ser seguido 
com um tratamento de 
manutenção, consistindo de uma 
ou duas aplicações semanais.   

Aplicar diariamente e regularmente.

Não enxaguar.

CHAMPÔ ESPECIAL ANTI-QUEDA

Champô de tratamento com aminoácidos e comple-
xos vitamínicos anti-queda, que revitaliza o cabelo 
fino e escorrido. 

Fórmula muito efectiva que ajuda a parar a queda do 
cabelo e para aumentar a regeneração. 

Utilizar regularmente para um efeito óptimo.

Tratamento especial de última geração indicado para 
todos os tipos de cabelo para os fortalecer e prevenir 
a queda de cabelo. 

Graças à contribuição de vitaminas e minerais ajuda 
a fortalecer o cabelo e evitar a queda.

A sua eficácia baseia-se nos seus princípios ativos, 
como os fitoestrogénios, as vitaminas do grupo B, o 
complexo vitamínico A+C+E, oligoelementos, 
tricossacarídeos e tricopeptídeos. 

Proporciona uma agradável sensação de frescura.  

REF. 30200921  |  VOL. 250 ml.
REF. 30202835  |  VOL. 1000 ml. REF. 31400618  |  VOL. 200 ml.   -   REF. 31400297  |  VOL. 10 x 10 ml.

Como o tratamento é feito?Dicas
Para obter os melhores resultados, devemos ser 
constantes na aplicação dos produtos.

Ao aplicar o produto, é muito importante realizar 
uma ligeira massagem com a ponta dos dedos 
no couro cabeludo para ajudará a melhorar a 
circulação.

Após a massagem, é igualmente importante 
aplicar calor para permitir uma melhor 
penetração dos ingredientes ativos.

Nestes casos de queda de cabelo, é aconselhá-
vel beber dois litros de água por dia, diminuir o 
consumo de cafeína e seguir uma dieta 
saudável, sem deficiências nutricionais.

TRATAMENTO TÔNICO ANTI-QUEDA

Aplique no cabelo molhado.

Realize uma ligeira massagem com a ponta dos 
dedos.

Deixe atuar durante alguns minutos e enxague.

Repita a operação para um resultado mais eficaz.
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PARA UM CABELO MAIS FORTE, MAIS RESISTENTE E MENOS QUEBRADIÇO. 
OBTENHA UMA MAIOR PROTEÇÃO E MALEABILIDADE, VOLUME, 
SUAVIDADE E BRILHO

REGENERA 
E REPARA 
EM PROFUNDIDADE 
O CABELO
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Aplique o 3D Mask Keratin 
Treatment generosamente no 
cabelo, previamente lavado com o 
Keratin 3D Pre-Treatment Champô, 
massageie especialmente do meio 
às pontas.

Tente não afetar muito a raiz do 
cabelo para evitar lubrificá-lo.

Enrole o cabelo com uma toalha ou 
aplique calor por 20 minutos. 

Enxaguar.
Para ajudar a prolongar o efeito 
restaurador durante mais tempo e 
aumentar os resultados obtidos, seque o 
cabelo com o bocal do secador até um 
mínimo de 2 cm de fibra capilar.

REF. 30203021  |  VOL. 250 ml.

REF. 30202921  |  VOL. 250 ml.

CHAMPÔ PRE-TRATAMIENTO

Champô de pré tratamento suave especialmente 
criado para satisfazer as necessidades dos cabelos 
secos, encrespados e sem brilho. 

Limpa o cabelo, eliminando todos os resíduos. 
Prepara o cabelo abrindo a cutícula e facilitando 
assim a absorção dos princípios ativos que 
aplicarmos a seguir. 

Ideal como passo anterior a Yananyá 3D KERATIN 
TREATMENT ou a Yananyá 3D KERATIN COMPLEX.

CHAMPÔ DO QUERATINA

Champô natural de tratamento formulado com 
Queratina e Óleo de Argan, especialmente criado para 
satisfazer as necessidades dos cabelos secos, 
encrespados e sem brilho. 

Formulado sem silicones, sulfatos, parabenos, nem 
cloreto de sódio. 

Ideal como complemento dos nossos tratamentos 
regeneradores de queratina e compatível como 
manutenção de tratamento alisador de queratina.

REF. 30900221  |  VOL. 250 ml.   -  REF. 31400597  |  VOL. 10 x 10 ml. REF. 31400107  |  VOL. 125 ml.

MASCARA DO QUERATINA

Tratamento formulado com Óleo de Argan, Manteiga de 
Karité e Queratina. 

Atua sobre o cabelo com 3 potentes reparadores: Argan 
para fortalecer e amaciar, Karité para restaurar a estrutu-
ra capilar e Queratina para regenerar e reparar o cabelo 
em profundidade, restabelecendo a queratina perdida. 
Com vitaminas A, B e E. 

Resultado: cabelo mais macio, mais brilhante, mais 
forte, completamente renovado. 

SERUM COMPLEX DO QUERATINA

Tratamento 3 Dimensões formulado com Óleo de 
Argan, Manteiga de Karité e Queratina. 

Reestrutura e repara em profundidade o cabelo 
danificado, especialmente recuperando e cicatrizando 
as pontas do cabelo maltratadas, restabelecendo a 
queratina perdida. Com vitaminas A, B e E. 

Sem sulfatos e cloreto de sódio, compatível como 
manutenção de tratamento alisador de queratina.

O TRATAMENTO DE REGENERAÇÃO 3D KERATIN DE YANGUAS PROFESSIONAL É REALIZADO NO SEGUINTE FORMULÁRIO:

Como o tratamento é feito?

3D KERATIN TREATMENT É COMPOSTO DE:

Aplique o Serum 3D Keratin 
Complex na palma da mão, uma ou 
duas doses, esfregue e espalhe 
sobre o cabelo seco ou úmido do 
meio para as extremidades.

Este soro dá brilho e luz aos 
cabelos.

Não enxaguar

Para prolongar o efeito de 
reparação, recomenda-se terminar 
o processo de secagem com o ferro 
para o cabelo.

PREPARAÇÃO 
DO CABELO

Lave o cabelo com o champô de 
pré-tratamento Keratin 3D, 
massageando suavemente o couro 
cabeludo e realizando movimentos 
circulares com as pontas dos 
dedos.

Este champô limpa o cabelo e o 
prepara, abrindo a cutícula e 
facilitando assim a absorção dos 
ingredientes ativos que aplicamos 
abaixo.

Deixe por 20 minutos e aqueça.
 

Lave e seque com uma toalha.

FIXAÇÃO 
DA QUERATINA

SELADOR 
E POTENCIAL

MANUTENÇÃO
POSTERIOR

Aplique o Champô do Queratina, 
dando uma massagem suave. Este 
processo captura e fixa a queratina 
e ativa dentro do cabelo.
Enxaguar

Aplique a máscara 3D Keratin 
Treatment massageando de ponta 
a ponta.
Enxaguar.

Aplique o Sérum 3D Keratin 
Complex na palma da mão, uma ou 
duas doses, esfregue e espalhe 
sobre o cabelo seco ou úmido do 
meio para as extremidades.
Sem enxaguar.
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INDIAN THERAPY
Um incrível tratamento de 
células-mãe de argan que 
renova o cabelo e a pele 
através do interior. 

DESCUBRA 
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TRATAMENTO DE CÉLULAS-MÃE 
DE ARGAN QUE RENOVA O CABELO 
E A PELE ATRAVÉS DO INTERIOR
As mulheres indianas são conhecidas pela sua 
impactante beleza, têm uma pele radiante e um cabelo 
comprido, brilhante e bem cuidado. A beleza delas é 
fundamentada em conhecimentos milenares de 
saúde, rituais e segredos naturais de beleza.

O nosso Ritual Indian Therapy incorpora alguns 
desses segredos para conseguir um cabelo renovado, 
saudável e brilhante.

Indian Therapy, com extrato de células-mãe de argan, 
que age contra o envelhecimento. As células-mãe 
promovem a formação de células novas, que 
substituem as já envelhecidas ou doentes, por isso 
rejuvenescem o aspeto do cabelo. 

Os benefícios, aroma e sensações 
ajudam-nos a encontrar o equilíbrio da 
mente e do corpo. 

As preocupações e o stress podem afetar 
e manifestar‑se em problemas físicos, por 
exemplo no cabelo.

O Ayurveda trata de curar os desequilí-
brios produzidos.

A árvore de argan, da qual se extraem as células-mãe, 
cresce num ambiente semidesértico e resiste a duras 
condições climáticas.

Quando envelhecemos o nosso organismo começa a 
diminuir a sua produção de colagénio. 

A aplicação de extrato de células-mãe de argan ativa a 
produção de novo colagénio, quando o aplicamos 
sobre o cabelo nutre-o com proteínas, fortalecendo-o.

Células -Mãe de Argán

Óleo de Coco

A aplicação de extrato de células-mãe de argan 
ativa a produção de novo colagénio, quando o 
aplicamos sobre o cabelo nutre-o com proteínas, 
fortalecendo-o.

Manteiga de Karité e Queratina Hidrolisada

Para restaurar a estrutura capilar e hidratar em 
profundidade.

Ajuda-nos a reduzir a 
perda de proteínas e a 
manter o cabelo mais 
saudável. 

Óleo de Jojoba

Com propriedades 
mágicas para o cabelo, 
proporciona-lhe maciez 
e brilho.

Óleo de Argán

Para nutrir e amaciar, 
ajuda-nos a fortalecer e 
a revitalizar o cabelo.

Óleo de Sesamo

Revitaliza o cabelo 
danificado fornecendo 
hidratação e brilho.

INDIAN THERAPY COMBINA 
TAMBÉM UMA SELEÇÃO DOS 
MELHORES ÓLEOS
E PRINCÍPIOS ATIVOS
INSPIRANDO-NOS 
NO AYURVEDA. 

AYURVEDA
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Incrível creme de óleos que nutre e hidrata o cabelo, 
proporcionando‑lhe brilho e suavidade. 

Controla o encrespamento do cabelo. Ajuda a reparar 
as pontas espigadas. 

Protege o cabelo das altas temperaturas das 
ferramentas utilizadas para secar e pentear o cabelo. 

Fórmula enriquecida com queratina, extrato de 
células mãe de argão e óleos de argão, jojoba, coco e 
sésamo. 

Sem sulfatos, sem parabenos.

REF. 31400314  |  VOL. 150 ml.

NALINI COMPLEX
S E R U M

PRODUTOS DE TRATAMENTO DE CABELO:

SEM SULFATES
(SLES, SLS)

SEM PARABENES

SEM SAIS ADICIONADOS

SEM ALÉRGENOS DE PERFUME
Champô de tratamento formulado com uma seleção 
dos melhores óleos: argão, jojoba e sésamo. 

Sem silicones e parabenos.

Enriquecido com queratina hidrolisada, proteína de 
trigo e extrato de células mãe de argão. 

Com propriedades nutritivas e protetoras.

REF. 30203221  |  VOL. 250 ml.

PURE OIL
C H A M P Ô

Máscara regeneradora do cabelo enriquecida com 
uma poderosa combinação de óleos (Argão, Jojoba, 
Sésamo e Coco), manteiga de Karité, vitamina E e 
queratina hidrolisada. 

Formulada com extrato de Células Mãe de Argão. 

Sem parabenos, sem sulfatos. 

Hidrata intensamente o cabelo, deixando-o incrivel-
mente suave, saudável e brilhante.

REF. 30901021  |  VOL. 250 ml.

GOLDEN MASK
M Á S C A R A

Concentrado intensivo à base de células mãe de 
argão e provitamina B‑5 para reparar o cabelo 
estragado desde o interior. 

Proporciona ao cabelo uma regeneração profunda, 
para conseguir um cabelo saudável, hidratado e 
brilhante. 

Sem sulfatos, sem parabenos.

REF. 30901106  |  VOL. 10 x 15 ml.

CELL TREATMENT
C O N C E N T R A D O  D E  C E L U L A S  M A D R E

Formulado misturando três tipos de Óleo mágicos.

Regenera em profundidade o cabelo danificado, 
especialmente recuperando as pontas do cabelo 
maltratadas. 

Tratamento de beleza indicado para todo o tipo de 
cabelo, ideal para cabelo desidratado, encrespado e 
sem brilho. 

A sua exclusiva e inovadora fórmula facilita a sua 
absorção rápida, deixando o cabelo hidratado sem 
sobrecarrega lo. 

Sem parabenos.

REF. 31400408  |  VOL. 100 ml.

3D MAGIC OIL
Ó L E O  D E  A R G A N
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E S F O L I A N T E  C O R P O R A L

Creme corporal nutritivo.

A sua utilização proporciona-nos uma pele suave, 
hidratada e renovada. 

Ideal para todo o tipo de pele, inclusive as mais 
secas. 

Sem silicones, sem sulfatos, sem parabenos.

REF. 35300814  |  VOL. 150 ml.

KERALA CREAM
C R E M E  C O R P O R A L

PRODUTOS DE TRATAMENTO DA PELE:

Realizamos a massagem champi, termo Hindu que significa 
pressão ou fricção, utilizado normalmente para denominar a 
massagem indiana na cabeça, que tem efeitos muito 
positivos. 

Ao aplicar o champô, abrimos os dedos e começamos a 
friccionar e esfregar devagar o couro cabeludo.

3

4

Massagem

PARA CABELOS SECOS E FINOS

Aplicar com ajuda de um pincel por todo o cabelo.

Colocar numa taça uma a duas ampolas de Cell Treatment, 
tratamento regenerador de Células Mães, de acordo com o 
comprimento do cabelo. Adicionar uma quantidade de Golden 
Mask equivalente a metade da quantidade usada de Cell 
Treatment (aproximadamente uma noz de produto), e 
proceder à mistura.

5

PARA CABELOS MUITO SECOS

Colocar numa taça três ampolas de Cell Treatment, tratamen-
to regenerador de Células Mães e adicionar uma quantidade 
de Golden Mask equivalente a metade da quantidade usada de 
Cell Treatment (aproximadamente duas nozes de produto), e 
proceder à mistura.

6

Aplicação de Cell Treatment 

Lavar o cabelo com Pure Oil champô.

Massajando suavemente o couro cabeludo e realizando 
movimentos circulares com a ponta dos dedos.

Preparação de cabelo

1

2

Realizar massagem de Ayurveda para proporcionar paz e 
bem‑estar ao cliente, massagem tradicional indiana que 
estimula cabeça, pescoço e ombros.

7

Colocar sobre o cabelo uma toalha em turbante. Deixar agir 
15 ou 20 minutos aprox.

8

Massagem ayurvédica

Enquanto a cliente se relaxa e age o concentrado regenera-
dor no cabelo, aplicamos Coconut Scrub nas mãos e nos 
braços.

Massajamos para retirar as células mortas. 

Retiramos o excesso.

9

Esfoliação da pele

Aplicamos Kerala Cream nas mãos e braços. Massajar, 
realizar fricções circulares nos nós dos dedos e na palma da 
mão. 

10

Hidratação da pele

Enxaguar com água o excesso de produto.11

Aplicar Nalini Complex do meio para as pontas.12

Secar o cabelo. Depois de seco, esfregar várias doses de 3D 
Magic Oil nas mãos e massajar o cabelo. 

13

Nós continuamos com o cabelo ...

Como o tratamento é feito?

Esfoliante especialmente criado para nutrir e hidratar 
todo o tipo de peles, inclusive as mais secas.  

Sem sulfatos, sem parabenos, sem silicones.

REF. 35300914  |  VOL. 150 ml.

COCONUT SCRUB
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Pol. Ind. Las Labradas    c/ Castilla - León, 13 - 7     31500 - Tudela (Navarra) - ESPAÑA   |  T.  (+34) 948.410.308  |   info@yanguasprofessional.com

www.yanguasprofessional.com

Nós cuidamos do seu cabelo. Nós cuidamos de você.
We take care of your hair. We take care of you.


