
APRESENTAÇÃO 

PRODUTOS 

2015 

Cosméticos de alto desempenho e valor 
percebido para salão de beleza! 



•Linha completa de tratamentos profissionais 
•10 anos de mercado com relançamento de 
embalagens e formulações em 2015 
•Livre de parabenos 
•Sem adição de cloreto de sódio 
•Não é testado em animais 
 

RESULTADOS  EXTRAORDINÁRIOS! 



LINHA 

DE 

PRODUTOS 

Brasil Ervas 

Hidrat 
Hidratação Profunda 

Purifiq Limpeza Purificante  

(cabelos oleosos) 

Argan 

Reparação de danos 

Revitalize 
Revitalização Rápida  

(uso diário do salão) 

Queraplex 3D 

Reconstrução/ Cauterização 
Tridimensional 

Platinado 

Matização hidratante 

Evolution 

Redução defrizante progressiva 

Blond Argan 

Descoloração premium 

Novatec 
Ampolas de alta tecnologia e impacto 

Complete 
Linha de  

produtos que 
podem ser 

associados a 
todas as outras 

linhas. 
 
 
 
 
 

- BB Cream 
- Finalizador 

Multiuso 
- Óleo de Argan 

- Óleo Monoi 
-  Reparador de 

pontas 
- Blindagem 

térmica 





TRATAMENTOS 



A associação do óleo de 
Argan com óleos exóticos 
(cálamo, mirra, canela e 
oliva) que contém ácidos 

graxos e ômega 6 e 9, 
proporciona reparação de 
danos extremos. Elimina a 

porosidade dos fios. 

ARGAN 



Função: Reparação intensa 
para cabelos  muito 
danificados. 

Ativos: Óleo de argan e óleos 
exóticos (cálamo, mirra, canela 
e oliva). 

Diferencial: Oferece disciplina, 
controle de frizz  e reidratação 
por longa duração. 

 

ARGAN 

PROFISSIONAL MANUTENÇÃO 



REVITALIZE 

Tratamento enriquecido com 
Oligominerais que dá vida e 

revigora a saúde dos fio, indicado 
para todos os tipos de cabelos. 

Utilizado para os desafios do dia a 
dia do salão. 



PROFISSIONAL 

Serviço: Revitalização rápida. 
Função: Devolver os mineirais perdidos ao 
longo do tempo. 
Ativos: Oligominerais (ferro ,zinco, magnésio) 
Diferencial:Especialmente desenvolvido para 
reforçar e restaurar os fios da raiz ás pontas. 
Devolve saúde aos fios. 

REVITALIZE 

MANUTENÇÃO 



HIDRAT 

Ultra hidratação que 
recupera os fios ressecados 

e danificados desde a 
primeira aplicação.  



Função:  Hidratação profunda para todos os 
cabelos (exceto oleosos) 
Ativos: Manteiga de Karité e Óleo de Coco 
Diferencial: Exclusiva combinação manteigas  
naturais, trata e alinha cabelos rebeldes e 
volumosos deixando-os sob controle, mais 
leves e com brilho radiante. 

HIDRAT 

PROFISSIONAL MANUTENÇÃO 



PURIFIQ 

A associação de Chá Verde e 
D-pantenol tem ação 

adstringente e protetora do 
couro cabeludo e dos fios. 



PROFISSIONAL MANUTENÇÃO 

Função: Trata fios finos e 
sensiveis sem pesar. Elimina 
residuos e requilíbria a 
oleosidade do couro cabeludo.  

Ativos: Chá Verde e D-pantenol 

Diferencial:  Devido grande 
consentração de D-panteol, 
estimula crecimento do fio. 

PURIFIQ 



QUERAPLEX 

3D 

A nova tecnologia Queraplex 
Brasil Ervas possui um sistema 
3D de liberação gradativa de 

Queratina na estrutura do fio, 
promovendo reposição de 

massa, fortalecimento, 
resistência, elasticidade e 

recuperação da integridade da 
fibra capilar 



PROFISSIONAL 

Função:  Recontrução 
Tridimensional 
Ativos: Queratina 3D, proteínas 
da trigo e soja e colágeno.   
Diferencial: Ativos de auto 
desempenho e afinidade com a 
fibra capilar. Resistência à  
quebra. 

QUERAPLEX 

3D 



PLATINADO 

O Extrato de Amora e Pigmento 
Violeta tratam o fio e promovem 

o efeito platinado da cor 
gradativamente, mantendo o 
loiro e grisalho impecáveis. 



Shampoo Platinado 1L 
Máscara Platinado 900g 
Shampoo Platinado 250ml 
Bálsamo Platinado 250ml 
 

PLATINADO 

Função: Neutralizar os tons 
amarelados resultando em feito 
platinado. 
Ativos: Extrato de amora e 
polímeros catiônicos. 
Diferencial: Os cabelos loiros 
tendem a embaraçar muito mais 
que os naturais, com o uso da linha 
Platinado o desembaraço ficará 
muito mais fácil. 
 
 



COMPLETE 

Essencial para complementar 
os serviços do dia a dia do 

salão e criar looks 
maravilhosos. 



COMPLETE 

O Finalizador Multiuso Complete 
auxilia na manutenção dos lisos e na 
modelagem dos cacheados. Protege 

os fios do calor e da umidade. 

O BB Cream Brasil Ervas é um leave-in 
completo para atender a todas as 

necessidades dos cabelos na finalização 
de diversos tratamentos. Dez 

benefícios em um único produto 
garantem resultados fantásticos. 

 

1. Condiciona 
2. Repara danos 
3. Fortalece 
4. Hidrata 
5. Define 

6. Desembaraça 
7. Dá brilho 
8. Reduz frizz 
9. Facilita escovação 
10. Protege do calor 

O Óleo de Monoi hidrata 
amacia e protege o cabelo de 

forma suave e delicada 
trazendo de volta a vitalidade 

para seus fios. 
 

A combinação de Argan e 
óleos exóticos promovem 

reparação, emoliência, 
hidratação, maciez e brilho 

intenso aos fios. 
 



NOVATEC 

Tratamentos de alta 
tecnologia, instantâneos e 

revolucionários. 
SUPREENDA-SE! 



Nonatec Repair 
Complexo de Preenchimento Capilar 

Reconstrói a estrutura  do fio 
danificada por erosões de químicas. 

Ação imediata que devolve vida, brilho 
e condiciona os cabelos. 

 

NOVATEC 

Novatec Argan 
Hidratação  com beneficios 
do Argan. Cabelos macios e 
toque suave. 



TRANSFORMAÇÃO 



EVOLUTION 

Complexo de tecnologia 
avançada que sela os fios e 

reduz o volume dos cabelos. 



EVOLUTION 

Função:  Redução de volume 
progressivo dos fios. 
Ativos: Óleo de monoi e Polimeliss 
Diferencial: Somente 1 passo que 
pode ser associado ao restante da 
linha Brasil Ervas. Fácil de aplicar e 
alcançar o resultado esperado. Com 
pigmento violeta minimiza o 
amarelamento dos cabelos loiros. 
 

Imagem ilustrativa 

SEM 
FORMOL 



BLOND ARGAN 

Descoloração especial com 
óleo de argan e pigmento 

violeta. 



Pó Descolorante Premium 500g 
Emulsão Reveladora 20 volumes 900 ml (OX) 
Emulsão Reveladora 30 volumes 900 ml (OX) 
Emulsão Reveladora 40 volumes 900 ml (OX) 
 

Função: Descolorir os fios com 
menos danos e amarelamento aos 
cabelos, deixando os cabelos com 
melhores resultados. 
Ativos: com Óleo de Argan e 
Pigmento Violeta. 
Diferencial: O óleo de argan 
presente na linha proporciona um 
tratamento químico menos 
agressivo ao cabelo, trazendo os 
benefícios de reparação profunda 
do argan para a descoloração.  
 

BLOND ARGAN 



MATERIAIS DE APOIO 



CATÁLOGO CARTAZES 



FLYERS 



BANNER 

INSTITUCIONAL 

SACOLAS AMOSTRA 

MÁSCARAS 



 

OBRIGADO! 

 

mailto:brasilervas@alvacosmeticos.com.br
http://www.brasilervas.com.br/

