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1299
CONDICIONADOR LUXE CREATIONS
EXTREME REPAIR 250ML
Indicação: Para cabelos danifi cados, 
enfraquecidos e sem vida.Principais ativos: 
Extrato de Pérola Negra e Aminoácidos 
Renovadores. Ação: Com alta concentração 
de ativos e Extrato de Pérola Negra que 
condicionam e reparam os danos causados 
pelo estresse mecânico, químico, térmico 
e ambiental. Combate os sinais de 
envelhecimento capilar, evita o desbotamento 
da cor.

1300
MÁSCARA LUXE CREATIONS EXTREME REPAIR 250G
Indicação: Para cabelos danifi cados, enfraquecidos e sem vida.
Principais ativos: Extrato de Pérola Negra e Aminoácidos 
Renovadores. Ação: Nutre intensamente e repõe a estrutura natural 
dos fi os, reparando os danos acumulados. Com alta concentração de 
ativos que combatem os sinais de envelhecimento capilar, evitam o 
desbotamento da cor e recuperam os fi os, mantendo-os hidratados, 
fortes, brilhantes e blindados contra futuras agressões.

1189
ÓLEO LUXUOSO LUXE CREATIONS
EXTREME REPAIR 55ML
Indicação:  Para cabelos danifi cados, 
enfraquecidos e sem vida. Principais ativos: 
Óleos de Argan e Moringa. Ação: Repara e nutre 
os fi os sem pesar. Ajuda a melhorar a aparência 
dos fi os, proporcionando brilho imediato e 
elasticidade ao cabelo. Ideal para o cuidado das 
pontas ressecadas. Cabelos fortes, luminosos 
com aparência renovada.

1298
SHAMPOO LUXE CREATIONS
EXTREME REPAIR 250ML 
Indicação: Para cabelos danifi cados, 
enfraquecidos e sem vida.
Principais ativos: Extrato de Pérola Negra 
e Aminoácidos Renovadores. Ação: Com 
alta concentração de ativos e Extrato de 
Pérola Negra, limpa reparando os danos 
causados pelo estresse mecânico, químico, 
térmico e ambiental. Combate os sinais de 
envelhecimento capilar, evita o desbotamento 
da cor e recupera os fi os,
mantendo-os hidratados, fortes e brilhantes.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Alta concentração de ativos reparadores; 
• Combate os sinais de envelhecimento capilar (cabelos opacos e 

quebradiços); 
• Elimina os danos acumulados e repara totalmente os fi os;
• Com Luxuoso Extrato de Pérola Negra que hidrata profundamente;
• Evita o desbotamento da cor;
• Fios fortes, hidratados, extra macios e com brilho intenso.

 AMEND LUXE CREATIONS 
EXTREME REPAIR
Alta concentração de ativos reparadores para um 
desempenho superior de renovação dos fi os

1301
LEAVE-IN LUXE CREATIONS
EXTREME REPAIR 180ML
Indicação: Para cabelos danifi cados, enfraquecidos 
e sem vida. Principais ativos: Extrato de Pérola 
Negra e Aminoácidos Renovadores. Ação: Com 
ação termoativada que protege os fi os do calor 
durante a escovação. Contém Filtro Solar e alta 
concentração de ativos que combatem os sinais de 
envelhecimento capilar, evitam o desbotamento da 
cor e recuperam os fi os mantendo-os hidratados, 
fortes, brilhantes e disciplinados.

EAN: 7896852622254
Código: 718555

EAN: 7896852617472
Código: 718850

EAN: 7896852622179
Código: 718595

EAN: 7896852622193
Código: 718647

EAN: 7896852622186
Código: 718622
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1227
MÁSCARA REGENERATIVE CARE 250G
Indicação: Para cabelos opacos e desgastados ao longo dos 
anos. Principais ativos: Óleo de Camelina Dourada e Ativos 
Regeneradores. Ação: Restaura os fi os desgastados ao longo dos 
anos, para recuperarem a vitalidade e o aspecto saudável. Os 
Ômegas 3 e 6 presentes no Óleo de Camelina Dourada ajudam a 
fortalecer os fi os e protegê-los do ressecamento. Fios hidratados, 
brilhantes e macios por muito mais tempo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Combate os sinais de envelhecimento dos fi os ao longo dos anos;
• Repõe a massa capilar perdida, aumentando em 2% o diâmetro dos 

fi os;
• Restaura a umidade dos cabelos, protege a cor, diminui a quebra, 

fortalece os fi os e blinda contra o ressecamento;
• Reduz a sensibilidade do couro cabeludo;
• Fórmula enriquecida com Óleo de Camelina Dourada

e Ativos Regeneradores;
• Livre de Sulfatos e Parabenos.

1193
CONDICIONADOR
REGENERATIVE CARE 250ML
Indicação: Para cabelos opacos e 
desgastados ao longo dos anos. Principais 
ativos: Óleo de Camelina Dourada e Ativos 
Regeneradores. Ação: Condiciona os fi os e 
reduz a sensibilidade do couro cabeludo. A 
alta concentração de Ativos Regeneradores 
restaura a umidade dos cabelos, protege a 
cor, diminui a quebra e repõe a massa capilar 
perdida ao longo dos anos. Fios hidratados, 
macios e brilhantes, livres do aspecto áspero.

 AMEND LUXE CREATIONS REGENERATIVE CARE
Fórmula especializada em combater os sinais de envelhecimento dos fi os para cabelos lindos na 
melhor fase da vida

1191
SHAMPOO REGENERATIVE CARE 
250ML
Indicação: Para cabelos opacos e 
desgastados ao longo dos anos. Principais 
ativos: Óleo de Camelina Dourada e 
Ativos Regeneradores. Ação: Fórmula 
suave que reduz a sensibilidade do couro 
cabeludo. Com alta concentração de Ativos 
Regeneradores que restauram a umidade 
dos cabelos, protegem a cor e diminuem a 
quebra, repondo a massa capilar perdida ao 
longo dos anos. Prolonga a hidratação dos 
fi os, eliminando o aspecto áspero.

1302
LEAVE-IN REGENERATIVE CARE 
180ML
Indicação: Para cabelos opacos e 
desgastados ao longo dos anos. Principais 
ativos: Óleo de Camelina Dourada e 
Ativos Regeneradores. Ação: Com ação 
termoativada que protege o cabelo do 
calor do secador. Restaura a umidade 
dos cabelos, protege a cor e elimina o 
aspecto áspero.

EAN: 7896852622254
Código: 718555

EAN: 7896852618370
Código: 719051

EAN: 7896852618400
Código: 718646

EAN: 7896852618394
Código: 718846
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Retém a água nos fi os, mantendo-os hidratados por muito mais tempo, 

dando aos cabelos uma nova vida;
• Proporciona aos cabelos loiros, estressados por processos químicos mais 

força, elasticidade e penteabilidade;
• Reconstrói as ligações rompidas, eliminando a porosidade dos fi os e 

repondo a massa capilar perdida;
• Recupera a fi bra e aumenta o diâmetro dos fi os,

deixando-os macios e brilhantes;
• Repõe os aminoácidos perdidos e proporciona proteção da cor;
• Livre de Parabenos, Petrolatos, Corantes e Sulfato.

 AMEND LUXE CREATIONS BLONDE CARE
Alta performance para recuperar os fi os loiros e mantê-los hidratados por muito mais tempo 

1307
SHAMPOO AMEND LUXE CREATIONS 
BLONDE CARE 250ML
Indicação: Para cabelos loiros coloridos, 
descoloridos ou com mechas. Principais 
ativos: Com Hydro-Protector e Blonde 
Anti-porosity System. Ação: Fórmula 
que limpa suavemente os fi os e repõe os 
aminoácidos perdidos. Proporciona proteção 
da cor, fortalece e melhora a penteabilidade. 
Recupera a fi bra e aumenta o diâmetro dos 
fi os, deixando-os macios e brilhantes.

1310
LEAVE-IN AMEND LUXE CREATIONS 
BLONDE CARE 180ML
Indicação: Para cabelos loiros coloridos, 
descoloridos ou com mechas. Principais ativos: 
Com Hydro-Protector e Blonde Anti-porosity 
System. Ação: Com fi ltro solar e proteção 
térmica, a fórmula proporciona proteção da cor 
e força, ajudando a eliminar o aspecto áspero e 
poroso dos fi os para fi carem macios e brilhantes. 
Ajuda a aumentar o diâmetro dos fi os, melhora a 
penteabilidade e facilita a escovação.

1311
FLUÍDO RECONSTRUTOR AMEND
LUXE CREATIONS BLONDE CARE 180ML
Indicação: Para cabelos loiros coloridos, 
descoloridos ou com mechas. Principais ativos: Com 
Hydro-Protector e Blonde Anti-porosity System. 
Ação: Elaborado para devolver a maciez e o aspecto 
saudável aos cabelos que sofreram processos 
químicos e fi caram enfraquecidos, porosos e 
emborrachados. Sua fórmula age aumentando o 
diâmetro dos fi os, promovendo a reconstrução 
diretamente no córtex, criando pontes adicionais 
à estrutura de queratina, refazendo as ligações 
essenciais para recuperar a força e a vitalidade dos 
cabelos. Possui efeito anti-emborrachamento.

1308
CONDICIONADOR AMEND
LUXE CREATIONS BLONDE CARE 
250ML
Indicação: Para cabelos loiros coloridos, 
descoloridos ou com mechas. Principais ativos: 
Com Hydro-Protector e Blonde Anti-porosity 
System. Ação: Condiciona suavemente 
enquanto os ativos presentes na fórmula 
não deixam que a água interna saia dos fi os, 
mantendo-os hidratados, dando aos cabelos 
uma nova vida. Recupera a fi bra e aumenta o 
diâmetro dos fi os, eliminando a porosidade e 
repondo a massa capilar perdida para tornar os 
cabelos loiros macios e brilhantes.

1309
MÁSCARA AMEND
LUXE CREATIONS BLONDE CARE 250G
Indicação: Para cabelos loiros coloridos, descoloridos ou com mechas. 
Principais ativos: Com Hydro-Protector e Blonde Anti-porosity System. 
Ação: Repõe os aminoácidos perdidos, proporciona proteção da cor, 
fortalece e melhora a penteabilidade. Recupera a fi bra e aumenta o 
diâmetro dos fi os, eliminando a porosidade e repondo a massa capilar 
perdida. Reconstrói as ligações rompidas no processo de descoloração, 
enquanto os ativos não deixam que a água interna saia dos fi os, mantendo-
os hidratados por muito mais tempo, dando aos cabelos uma nova vida.

EAN: 7896852622315
Código: 718687

EAN: 7896852622292
Código: 718686

EAN: 7896852622322
Código: 718849

EAN: 7896852622285
Código: 718594

EAN: 7896852622308
Código: 718727
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O poder da natureza para cabelos fracos e quebradiços.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• As fórmulas possuem entre 91% e 97% de ingredientes de origem 

natural (os ingredientes de origem não natural são necessários para 
garantir o sensorial e a correta preservação da qualidade da fórmula);

• Embalagem 100% verde biodegradável;
• Fórmula vegana;
• Free from: sulfatos, silicones, parabenos, corantes sintéticos;
• Fortalece e aumenta a resistência dos fi os;
• Enriquecida com Óleo de Monoi e Extratos de Alecrim e Gengibre;
• Fórmula com excelente performance;
• Proporciona aos fi os brilho, sedosidade, força e vitalidade, reduzindo a 

quebra e reforçando sua estrutura interna.

1279
SHAMPOO AMEND
BOTANIC BEAUTY 250ML
Indicação: Para cabelos fracos e quebradiços. 
Principais ativos: Óleo de Monoi e Extratos 
de Alecrim e Gengibre. Ação: Oferece uma 
limpeza cuidadosa do couro cabeludo e dos 
fi os. Tonifi ca o couro cabeludo, proporciona 
aos fi os brilho, força e vitalidade, reduzindo 
a quebra e reforçando sua estrutura interna. 
Os ativos botânicos deixam os fi os mais fortes 
e resistentes para crescerem saudáveis e 
bonitos.

1280
CONDICIONADOR AMEND
BOTANIC BEAUTY 250ML
Indicação: Para cabelos fracos e 
quebradiços. Principais ativos: Óleo de 
Monoi e Extratos de Alecrim e Gengibre. 
Ação: Condicionador fortalecedor, 
proporciona aos fi os brilho, força e 
vitalidade, reduzindo a quebra e reforçando 
sua estrutura interna. Os ativos botânicos 
deixam os fi os mais fortes e resistentes para 
crescerem saudáveis e bonitos.

1281
MÁSCARA AMEND BOTANIC BEAUTY 300G
Indicação: Para cabelos fracos e quebradiços. Principais ativos: Óleo de Monoi e 
Extratos de Alecrim e Gengibre. Ação: Proporciona aos fi os brilho, sedosidade, força e 
vitalidade, reduzindo a quebra e reforçando sua estrutura interna. Os ativos botânicos 
deixam os fi os mais fortes e resistentes para crescerem saudáveis e bonitos.

1282
LEAVE-IN AMEND BOTANIC BEAUTY 180G
Indicação: Para cabelos fracos e quebradiços.
Principais ativos: Óleo de Monoi e Extratos de 
Alecrim e Gengibre. Ação: Leave-in fortalecedor 
que melhora a penteabilidade, agindo na superfície 
dos fi os para deixá-los uniformes, bem alinhados 
e livres do frizz. Proporciona aos fi os brilho, 
sedosidade, força e vitalidade, reduzindo a quebra 
e reforçando sua estrutura interna. Os ativos 
botânicos deixam os fi os mais fortes e resistentes 
para crescerem saudáveis e bonitos.

EAN: 7896852621516
Código: 718602

EAN: 7896852621486
Código: 718570

EAN: 7896852621509
Código: 718626

EAN: 7896852621493
Código: 718755
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 AMEND BOTANIC BEAUTY
O poder da natureza para cabelos ressecados e opacos.

1275
SHAMPOO AMEND
BOTANIC BEAUTY 250ML
Indicação: Para cabelos ressecados 
e opacos. Principais ativos: Óleo de 
Moringa e Extrato de Jasmim. Ação: 
Shampoo hidratante de limpeza 
suave. Proporciona aos fi os hidratação, 
nutrição, brilho, maciez e proteção 
antioxidante. Os ativos botânicos 
garantem nova vida aos cabelos 
ressecados e sem vida.

1276
CONDICIONADOR AMEND
BOTANIC BEAUTY 250ML
Indicação: Para cabelos ressecados 
e opacos. Principais ativos: Óleo de 
Moringa e Extrato de Jasmim. Ação: 
Condicionador hidratante, condiciona 
na medida certa os fi os. Proporciona 
aos fi os hidratação, nutrição, brilho, 
maciez e proteção antioxidante. Os 
ativos botânicos garantem nova vida 
aos cabelos ressecados e sem vida.

1277
MÁSCARA AMEND BOTANIC BEAUTY 300G
Indicação: Para cabelos ressecados e opacos. Principais ativos: Óleo de Moringa 
e Extrato de Jasmim. Ação: Máscara que hidrata e revitaliza, conservando a 
umidade necessária aos fi os que fi cam profundamente macios. Proporciona aos fi os 
hidratação, nutrição, brilho e proteção antioxidante. Os ativos botânicos garantem 
nova vida aos cabelos ressecados e sem vida.

1278
LEAVE-IN AMEND BOTANIC BEAUTY 
180G
Indicação: Para cabelos ressecados e opacos.
Principais ativos: Óleo de Moringa e Extrato de 
Jasmim. Ação: Leave-in hidratante que melhora 
a penteabilidade, agindo na superfície dos 
fi os para deixá-los uniformes, bem alinhados e 
livres do frizz. Proporciona aos fi os hidratação, 
nutrição, brilho e proteção antioxidante. Os 
ativos botânicos garantem nova vida aos cabelos 
ressecados e sem vida.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• As fórmulas possuem entre 91% e 97% de ingredientes de origem 

natural (os ingredientes de origem não natural são necessários para 
garantir o sensorial e a correta preservação da qualidade da fórmula);

• Embalagem 100% verde biodegradável;
• Fórmula vegana;
• Free from: sulfatos, silicones, parabenos, corantes sintéticos;
• Enriquecida com Óleo de Moringa e Extrato de Jasmim;
• Fórmula com excelente performance;
• Conserva a umidade necessária aos fi os que fi cam profundamente 

macios;
• Proporciona aos cabelos hidratação, nutrição, brilho

e proteção antioxidante.

EAN: 7896852621479
Código: 718603

EAN: 7896852621448
Código: 718644

EAN: 7896852621455
Código: 718640

EAN: 7896852621462
Código: 718729
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 AMEND MILLENAR ÓLEOS DE 
MADAGASCAR
Óleos poderosos de Madagascar para reparação profunda dos fi os

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Contém Óleo de Baobá, que é facilmente absorvido pelos cabelos, atuando na reposição de 

nutrientes essenciais para deixá-los mais saudáveis, protegidos e resistentes;
• Com Óleo de Baunilha, que possui propriedades aromáticas e umectantes devido a vanilina presente 

no óleo;
• Proporciona reparação dos danos da superfície dos fi os, nutrição, maciez e resistência;
• Melhora imediatamente o sensorial dos fi os;
• Alto poder de hidratação e reparação;
• Livre de parabenos, petrolatos, corantes e sulfato.

1268
SHAMPOO AMEND MILLENAR
ÓLEOS DE MADAGASCAR 300ML
Indicação: Para cabelos danifi cados e 
opacos. Principais ativos: Com óleo 
de Baunilha e Baobá e o Exclusivo 
Full Repair Complex. Ação: Limpa 
sem agredir os cabelos, enquanto 
proporciona reparação dos danos da 
superfície dos fi os, nutrição, maciez e 
resistência, através da rica combinação 
dos Óleos de Baunilha e Baobá com o 
potente ativo restaurador presente no 
Full Repair Complex.

1271
BALM SELANTE AMEND MILLENAR
ÓLEOS DE MADAGASCAR 180G
Indicação: Para cabelos danifi cados e 
opacos. Principais ativos: Com óleo de 
Baunilha e Baobá e o Exclusivo Full Repair 
Complex.
Ação: Melhora a penteabilidade, protege do 
calor do secador e das agressões causadas 
pelos raios UV, enquanto repara os danos da 
superfície dos fi os, proporcionando nutrição, 
maciez e resistência, além de agir na 
superfície dos fi os para deixá-los uniformes, 
bem alinhados e livres do frizz.

1269
CONDICIONADOR AMEND 
MILLENAR ÓLEOS DE 
MADAGASCAR 300ML
Indicação: Para cabelos danifi cados e 
opacos. Principais ativos: Com óleo 
de Baunilha e Baobá e o Exclusivo 
Full Repair Complex. Ação: Age 
intensamente proporcionando 
reparação dos danos da superfície 
dos fi os, nutrição, maciez e resistência, 
através da rica combinação dos Óleos 
de Baunilha e Baobá com o potente 
ativo restaurador presente no Full 
Repair Complex.

1270
HAIR BUTTER MÁSCARA AMEND MILLENAR
ÓLEOS DE MADAGASCAR 300G
Indicação: Para cabelos danifi cados e opacos. Principais ativos: 
Com óleo de Baunilha e Baobá e o Exclusivo Full Repair Complex. 
Ação: Manteiga capilar com alto poder de hidratação e reparação 
dos danos da superfície dos fi os, que proporciona nutrição, maciez e 
resistência à quebra, melhorando imediatamente o sensorial do fi o, 
através da rica combinação dos Óleos de Baunilha e Baobá com o 
potente ativo restaurador presente no Full Repair Complex.

EAN: 7896852619384
Código: 718863 EAN: 7896852619391

Código: 718847

EAN: 7896852619414
Código: 718874

EAN: 7896852619407 
Código: 718852
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Proporciona efeito suavizante, maciez, elasticidade e hidratação aos 

fi os; 
• Nutre profundamente, restaurando a lubricidade natural dos fi os; 
• Com ação disciplinante, deixa os fi os alinhados e livres do frizz;
• Fios hidratados, livres do ressecamento e brilhantes;
• Livre de Parabenos, Petrolatos, Corantes e Sulfato.

 AMEND MILLENAR 
ÓLEOS MARROQUINOS
Óleos luxuosos do Marrocos para nutrir 
profundamente os fi os

1246
CONDICIONADOR AMEND MILLENAR 
ÓLEOS MARROQUINOS 300ML 
Indicação: Para cabelos desidratados e 
ressecados. Principais ativos: Com óleos 
de Argan e Amêndoas e ativos extraídos 
do Tamarindo. Ação: Proporciona 
condicionamento intenso, efeito suavizante, 
maciez, elasticidade e hidratação aos fi os, 
através da rica combinação dos óleos 
marroquinos e potente ativo protetor e 
disciplinante extraído do Tamarindo.

1247
HAIR BUTTER MÁSCARA AMEND MILLENAR
ÓLEOS MARROQUINOS 300G 
Indicação: Para cabelos desidratados e ressecados. Principais ativos: Com 
óleos de Argan e Amêndoas, ativos extraídos do Tamarindo e Manteiga de 
Karité. Ação: Com alto poder de hidratação e nutrição, proporciona maciez, 
elasticidade e toque sedoso aos fi os ásperos e ressecados, através da rica 
combinação dos óleos marroquinos, manteiga extraída do fruto da árvore do 
Karité e potente ativo protetor e disciplinante extraído do Tamarindo.

1248
BALM SELANTE AMEND MILLENAR
ÓLEOS MARROQUINOS 180G
Indicação: Para cabelos desidratados e ressecados. 
Principais ativos: Com óleos de Argan e Amêndoas, 
fi ltro solar e protetor térmico. Ação: Balm Selante sem 
enxágue que delicadamente melhora a penteabilidade, 
protege do calor do secador e das agressões causadas 
pelos raios Uvs. Proporciona efeito suavizante, maciez, 
elasticidade e hidratação aos fi os. Age na superfície dos 
fi os para deixá-los uniformes, bem alinhados e livres do 
frizz.

1249
ELIXIR NUTRITIVO ÓLEO CAPILAR AMEND 
MILLENAR ÓLEOS MARROQUINOS 75ML
Indicação: Para cabelos desidratados e ressecados. 
Principais ativos: Com óleos de Argan e Amêndoas 
e fi ltro solar. Ação: Proporciona efeito suavizante, 
maciez, elasticidade e hidratação aos fi os, através 
da rica combinação dos óleos marroquinos agindo 
na superfície dos fi os, para deixá-los uniformes, bem 
alinhados e livres do frizz.

1245
SHAMPOO AMEND MILLENAR
ÓLEOS MARROQUINOS 300ML 
Indicação: Para cabelos desidratados e 
ressecados. Principais ativos: Com óleos de Argan 
e Amêndoas e ativos extraídos do Tamarindo. 
Ação: Limpa sem agredir os cabelos enquanto 
proporciona efeito suavizante, nutrição, maciez, 
elasticidade e hidratação aos fi os, através da 
rica combinação dos óleos marroquinos e do 
potente ativo protetor e disciplinante extraído do 
Tamarindo.

EAN: 7896852619032
Código: 718601

EAN: 7896852619001
Código: 718625

EAN: 7896852619049
Código: 718848

EAN: 7896852619018
Código: 718643

EAN: 7896852619025
Código: 718867



19

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

A M E N D # A B E L E Z A I N S P I R A

 AMEND MILLENAR 
ÓLEOS INDIANOS
Óleos milenares da Índia para cabelos mais 
fortes e resistentes 

1241
SHAMPOO AMEND MILLENAR
ÓLEOS INDIANOS 300ML 
Indicação: Para cabelos fracos e quebradiços. 
Principais ativos: Com óleos de Amla e Canela 
e Tri-Fort Complex. Ação: Limpa sem agredir 
os fi os enquanto proporciona força e vitalidade 
para os cabelos fracos e quebradiços crescerem 
fortes e saudáveis, devido à combinação 
fortalecedora do Óleo de Amla, tonifi cante 
do Óleo de Canela e reparadora do Tri-Fort 
Complex.

1244
BALM SELANTE AMEND MILLENAR
ÓLEOS INDIANOS 180G
Indicação: Para cabelos fracos e quebradiços. 
Principais ativos: Com óleos de Amla e Canela, fi ltro 
solar e protetor térmico. Ação: Protege do calor do 
secador e das agressões causadas pelos raios UVs, 
melhorando a penteabilidade e disciplinando os 
fi os, enquanto proporciona força e vitalidade para 
os cabelos fracos e quebradiços crescerem fortes 
e saudáveis.

1242
CONDICIONADOR AMEND 
MILLENAR
ÓLEOS INDIANOS 300ML 
Indicação: Para cabelos fracos e 
quebradiços. Principais ativos: 
Com óleos de Amla e Canela e 
Tri-Fort Complex. Ação: Condiciona 
delicadamente os fi os enquanto 
proporciona força e vitalidade para os 
cabelos fracos e quebradiços crescerem 
fortes e saudáveis.

1243
MÁSCARA AMEND MILLENAR ÓLEOS INDIANOS 
300G 
Indicação: Para cabelos fracos e quebradiços. Principais 
ativos: Com óleos de Amla e Canela e Tri-Fort Complex. 
Ação: Nutre profundamente os fi os enquanto proporciona 
força e vitalidade para os cabelos fracos e quebradiços 
crescerem fortes e saudáveis.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Proporciona força e vitalidade aos cabelos fracos e quebradiços; 
• Com propriedades tonifi cantes para o couro cabeludo;
• Repara a estrutura interna dos fi os para deixar os cabelos mais 

resistentes; 
• Estimula o crescimento saudável dos fi os; 
• Cabelos mais resistentes, bonitos, saudáveis e fortalecidos; 
• Livre de Parabenos, Petrolatos, Corantes e Sulfato.

EAN: 7896852618974
Código: 718642

EAN: 7896852618967
Código: 718624

EAN: 7896852618981
Código: 718648

EAN: 7896852618998
Código: 718600
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Ideal para ser usado entre as colorações ou descolorações;
• Os ingredientes ativos auxiliam na recuperação dos cabelos, nutrindo e hidratando intensamente 

a fi bra dos cabelos fragilizados;
• Prolonga o brilho, protege dos raios UV e preserva a cor;
• Livre de Sulfatos, Parabenos, Amônia, Oxidantes, Etanolaminas e Propilenos.

 AMEND MÁSCARAS 
MATIZADORAS
Neutraliza os fi os para alcançar o tom loiro 
desejado

1272
PEARL BLONDE MÁSCARA 
MATIZADORA HIDRATAÇÃO E BRILHO 
(250G)
Indicação: Para cabelos louros claros ou 
médios. Principais ativos: Com ativos 
extraídos da Tâmara da Índia. Ação: Ideal 
para ser usado entre as colorações ou 
descolorações. Possui pigmentos que 
neutralizam os indesejáveis tons amarelados, 
realçando imediatamente os tons perolados 
dos fi os louros. Os ingredientes ativos 
auxiliam na recuperação dos cabelos, 
nutrindo e hidratando intensamente a fi bra 
dos cabelos fragilizados. Prolonga o brilho, 
protege contra os raios UV e preserva a cor.

1273
ICE BLONDE MÁSCARA 
MATIZADORA HIDRATAÇÃO E 
BRILHO (250G)
Indicação: Para cabelos louros ou 
descoloridos. Principais ativos: Com ativos 
extraídos da Tâmara da Índia. Ação: Possui 
pigmentos que matizam imediatamente, 
neutralizando os tons amarelos indesejáveis. 
Os ingredientes ativos auxiliam na 
recuperação dos cabelos, nutrindo e 
hidratando intensamente a fi bra dos cabelos 
fragilizados. Prolonga o brilho, protege 
contra os raios UV e preserva a cor.

1274
SILVER BLONDE MÁSCARA 
MATIZADORA HIDRATAÇÃO E 
BRILHO (250G)
Indicação: Para cabelos louros ou 
descoloridos. Principais ativos: Com 
ativos extraídos da Tâmara da Índia. 
Ação: Com pigmentos que matizam 
imediatamente, neutralizando os tons 
alaranjados indesejáveis. Ideal para ser 
usado entre as colorações ou descolorações. 
Os ingredientes ativos auxiliam na 
recuperação dos cabelos, nutrindo e 
hidratando intensamente a fi bra dos cabelos 
fragilizados. Prolonga o brilho, protege dos 
raios UV e preserva a cor.

EAN: 7896852619438
Código: 718844

EAN: 7896852619445
Código: 718842

EAN: 7896852619452
Código: 718843
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Reconstrução da fi bra capilar;
• Força e resistência à quebra;
• Blindagem contra o frizz;
• Proteção contra agressões externas.

 AMEND EXPERTISE COMPLETE REPAIR
Fórmula com ativos reconstrutores que proporciona força e resistência à quebra

1106
SHAMPOO 
RECONSTRUTOR 250ML 
Indicação: Para cabelos 
danifi cados. Principais ativos: 
Bio-Amino Reconstrutores, 
Bioativo Positivo, sem Sal. 
Ação: Limpa e fortalece a fi bra 
capilar.

1107
CONDICIONADOR
RECONSTRUTOR 250ML
Indicação: Para cabelos 
danifi cados.
Principais ativos: Bio-Amino
Reconstrutores, Bioativo 
Positivo.
Ação: Condiciona, hidrata e 
reduz frizz.

1108
MÁSCARA RECONSTRUTORA 
300G
Indicação: Para cabelos danifi cados.
Principais ativos: Bio-Amino
Reconstrutores: Bioativo Positivo.
Ação: Reconstrói profundamente
e aumenta a resistência à quebra.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Imediato efeito matizador;
• Ação antioxidante e antirradicais livres;
• Neutraliza tons amarelados ou alaranjados;
• Reconstrução dos fi os danifi cados;
• Elasticidade, maciez e luminosidade.

 AMEND EXPERTISE SPECIALIST BLONDE
Proporciona aos cabelos loiros efeito matizador imediato e reconstrução completa dos fi os

1153
SHAMPOO MATIZADOR 
250ML
Indicação: Para cabelos 
loiros descoloridos ou com 
mechas. Principais ativos: 
Polissacarídeos
Nutri-Protetores e Extrato de 
Mirtilo. Ação: Neutraliza tons 
amarelados ou alaranjados. 
Promove reconstrução do fi o 
danifi cado pela descoloração, 
melhorando a elasticidade, 
maciez e luminosidade. Sem 
sal.

1154
CONDICIONADOR 
MATIZADOR 250ML
Indicação: Para cabelos 
loiros descoloridos ou com 
mechas. Principais ativos: 
Polissacarídeos 
Nutri-Protetores e Extrato de 
Mirtilo. Ação: Neutraliza tons 
amarelados ou  alaranjados. 
Fortalece as estruturas 
capilares formando um 
escudo protetor para cabelos 
saudáveis, luminosos, macios 
e sem frizz.

1155
MÁSCARA MATIZADORA 300G
Indicação: Para cabelos loiros descoloridos 
ou com mechas. Principais ativos: 
Polissacarídeos Nutri-Protetores e Extrato 
de Mirtilo. Ação: Com alta concentração de 
pigmentos proporciona efeito matizador 
imediato, neutralizando tons amarelados 
ou alaranjados. Possui Aminoácidos 
fortalecedores e antioxidantes que doam 
brilho, fortifi cam e recuperam os fi os 
porosos e danifi cados.

EAN: 7896852615973
Código: 718645 EAN: 7896852615980

Código: 718593

EAN: 7896852615997
Código: 718596

EAN: 7896852616956
Código: 718735

EAN: 7896852616963
Código: 718621

EAN: 7896852616970
Código: 719050
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Devido às propriedades nutritivas da semente do fruto da 
árvore Marula africana, o exótico óleo rico em antioxidantes 
e ácidos oleicos proporciona a nutrição necessária para os 
fi os com aparência áspera e ressecada, que perderam a sua 
oleosidade natural.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Extra nutrição e suavidade;
• Fios totalmente hidratados sem pesar;
• Possui Vitamina E, que protege e hidrata os fi os;
• Com termoprotetores que retém a hidratação nos fi os e 

evitam o ressecamento devido ao uso contínuo de secador e 
prancha.

 AMEND EXPERTISE MARULA 
FABULOUS NUTRITION
Com óleo de Semente de Marula, proporciona nutrição profunda e 
suavidade aos fi os sem pesar

1120
SHAMPOO NUTRITIVO 250ML
Indicação: Para cabelos ressecados 
e ásperos. Principais ativos: Óleo de 
Semente de Marula. Ação: Limpa os fi os 
proporcionando a nutrição necessária 
para os cabelos com aparência áspera e 
ressecada.

1121
CONDICIONADOR NUTRITIVO 250ML
Indicação: Para cabelos ressecados e 
ásperos. Principais ativos: Óleo de Semente 
de Marula.
Ação: Condiciona os fi os e melhora 
a penteabilidade.

1122
MÁSCARA NUTRITIVA 300G
Indicação: Para cabelos ressecados e ásperos. 
Principais ativos: Óleo de Semente de Marula. Ação: 
Possui agentes termoprotetores que retém a hidratação 
nos fi os, evitando o ressecamento. Cria um fi lme 
protetor ao redor dos fi os, prevenindo a formação de 
pontas duplas.

1123
CREME DISCIPLINANTE NUTRITIVO 
180G
Indicação: Para cabelos ressecados e ásperos. 
Principais ativos: Óleo de Semente de 
Marula. Ação: Nutre e amacia os fi os com 
ação termoativada que potencializa seus 
benefícios com o calor do secador, formando 
uma barreira de proteção contra o frizz.

EAN: 7896852616208
Código: 718597

EAN: 7896852616192
Código: 718641

EAN: 7896852616185
Código: 718623

EAN: 7896852616215
Código: 718598
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Prolonga o efeito liso;
• Ação termoativada;
• Resistência à umidade;
• Hidratação intensa, brilho e maciez.

 AMEND EXPERTISE PÓS PROGRESSIVA
Tecnologia com aminoácidos que proporciona efeito liso prolongado

1116
CONDICIONADOR
INTENSIFICADOR 250ML
Indicação: Para cabelos submetidos a processos 
químicos. Principais ativos: Nutri-Aminoácidos. 
Ação: Condiciona e prolonga o efeito liso.

1118
CREME DE PENTEAR DEFRIZANTE 180G
Indicação: Para cabelos submetidos a 
processos químicos. Principais ativos:
Nutri-Aminoácidos. Ação: Contém ativos que 
aumentam a resistência dos fi os à umidade 
reduzindo o frizz, permitindo um efeito liso mais 
efi ciente e prolongado. Com ação termo ativada 
que potencializa seus benefícios com calor 
do secador.

1115
SHAMPOO INTENSIFICADOR 250ML
Indicação: Para cabelos submetidos a processos 
químicos. Principais ativos: Nutri-Aminoácidos. 
Sem sal. Ação: Limpa e nutre os cabelos. Controla 
a oleosidade do couro cabeludo.

1117
RECONSTRUÇÃO  INTENSIFICADORA  300G
Indicação: Para cabelos submetidos a processos químicos. Principais 
ativos: Nutri-Aminoácidos e Protetor Térmico. Ação: Penetra 
profundamente nos fi os, hidratando e proporcionando elasticidade aos 
cabelos, promovendo vitalidade, brilho e maciez aos fi os sem pesar. Possui 
agentes termoprotetores que retêm a hidratação nos fi os.

 GOLD BLACK NUTRITIVO
Linha desenvolvida exclusivamente para cuidar 
dos cabelos cacheados e crespos

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Hidrata os Cachos na medida certa. 
• Reduz a porosidade, o volume e o frizz
• Mantém os cachos macios, controlados e 

defi nidos por todo o dia 
• Fortalece os fi os minimizando a quebra.

419
ULTRA REPARADOR DE PONTAS 30ML
Indicação: Para cabelos muito cacheados a crespos. 
Principais ativos: Silicones. Ação: Forma uma película 
protetora em volta dos fi os que condiciona, doa brilho, 
maciez e repara as pontas duplas e ressecadas.

EAN: 7896852616062
Código: 718838

EAN: 7896852616079
Código: 718845

EAN: 7896852616437
Código: 718851

EAN: 7896852616086
Código: 718841

EAN: 7896852611050
Código: 718866
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Formulação sem Amônia;
• Fácil de aplicar;
• Excelente cobertura dos fi os brancos;
• Ideal para cabelos naturais ou quimicamente  tratados;
• Exclusivo protetor Pós-Coloração Synergy Color;
• Maior durabilidade da cor.

AMEND SUPÉRIA COLOR COLORAÇÃO
CREME SEM AMÔNIA KIT
Indicação: Para cabelos naturais ou quimicamente 
tratados. Principais ativos: Micropigmentos 
e Silicones. Sem amônia. Ação: Colore 
temporariamente os fi os e realça o brilho.

 AMEND SUPÉRIA COLOR COLORAÇÃO SEMI-PERMANENTE

A coloração semipermanente sem amônia ideal para cabelos naturais ou quimicamente tratados.

Vermelhos

887

6626
VERMELHO MARSALA

865

466
VERMELHO BORGONHA

863

3366
VERMELHO FRAMBOESA

EAN: 7896852615201
Código: 718824

EAN: 7896852615225
Código: 718826

EAN: 7896852618356
Código: 718854
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Louros

875

700
LOURO NATURAL

870

610
LOURO AVELÃ

869

600
LOURO ESCURO

878

810
LOURO AVELÃ CLARO

Pretos, castanhos e marrons

872

670
CHOCOLATE

860

100
PRETO

861

110
PRETO AZULADO

862

300
CASTANHO ESCURO

864

400
CASTANHO

866

500
CASTANHO CLARO

EAN: 7896852615263
Código: 718832

EAN: 7896852615270
Código: 719042

EAN: 7896852615324
Código: 718812

EAN: 7896852615355
Código: 718853

EAN: 7896852615171
Código: 718760

EAN: 7896852615188
Código: 719040

EAN: 7896852615195
Código: 718823

EAN: 7896852615218
Código: 718825

EAN: 7896852615232
Código: 718829

EAN: 7896852615294
Código: 718834
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COLORAÇÃO PERMANENTE

A coloração permanente ideal com cores 
magnifi cas e brilhantes para você mudar o visual 
e manter os fi os hidratados e saudáveis 

Pretos, castanhos e marrons

710

1.0
PRETO

720

2.1
PRETO AZULADO

711

3.0
CASTANHO ESCURO

712

4.0
CASTANHO 
NATURAL

741

7.47
CANELA

725

6.7
CHOCOLATE

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Fácil de aplicar;
• Brilho radiante;
• Com Proteína do Arroz;
• Cores vibrantes de longa duração;
• Perfeita cobertura dos cabelos brancos;
• Exclusivo Concentrado Protetor

Pós-Coloração Color Protection.

EAN: 7896852615621
Código: 718761

EAN: 7896852615720
Código: 719041

EAN: 7896852615638
Código: 718813

EAN: 7896852615645
Código: 718814

EAN: 7896852615782
Código: 718819

EAN: 7896852619490
Código: 718837
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Vermelhos

Louros

728

66.46
CEREJA

736

66.26
VERMELHO 
MARSALA

714

6.0
LOURO ESCURO

716

8.0
LOURO CLARO

735

8.4
LOURO CLARO 
ACOBREADO

732

12.11
LOURO CLARÍSSIMO 
PLATINADO

733

12.89
LOURO CLARÍSSIMO 
PÉROLA CENDRE

715

7.0
LOURO NATURAL

723

7.3
LOURO AVELÃ

EAN: 7896852615874
Código: 718820

EAN: 7896852615669
Código: 718815

EAN: 7896852615676
Código: 718920

EAN: 7896852615768
Código: 718817

EAN: 7896852615683
Código: 718816

EAN: 7896852618073
Código: 718830

EAN: 7896852617564
Código: 718827

EAN: 7896852617571
Código: 718828

EAN: 7896852618332
Código: 718831




