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ESPECIAL

Ion Progressive
A escova progressiva
com ativos iônicos
Pág 10

LANÇAMENTO EXCLUSIVO

Intensive Double
Reconstrutor
Os 5’Rs indispensáveis no
seu tratamento | Pág 2

INTENSIVE

DOUBLE

Os 5’Rs que não podem
		 faltar no seu tratamento
1º Reconstroi
2º Revitaliza
3º Restaura
4º Repara
5º Resistência
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Elaborado com
Queratina, Creatina,
Colágeno e Elastina
que promovem
tratamento intenso

Desenvolvido especialmente para reparar e repor a massa capilar,
devolvendo a vitalidade dos cabelos danificados ou quimicamente
tratados. Elaborado com Queratina, Creatina, Colágeno e Elastina,
promove restauração, nutrição, revitalização, maleabilidade, maciez, força e brilho intenso aos cabelos.

Preço sugerido:
R$ __________

COMO USAR?
01: Aplicar uma quantidade generosa sobre os cabelos limpos e
úmidos, mecha a mecha, começando pelas pontas, massageando
suavemente os fios até chegar à raiz.
02: Deixar agir entre 5 e 10 minutos, com ou sem fonte de calor.
03: Enxaguar bem.

BLON

DEX

Preço sugerido:
R$ __________

Alcance louro platinado e balayage
perfeita (sem quebrar os fios)
Blonde X é um pó descolorante azul potente que permite clarear
9 tons Sua fórmula é composta por ativos de tratamento com proteínas keratina e colágeno que ajudam a proteger os fios durante
todo o processo de descoloração, serviços de mechas, balayagens
e clareamento capilar em geral.
Obtenha resultados ainda mais incríveis!
Para obter resultados ainda mais incríveis, Blonde X pode ser utilizado com Plex, um excelente potencializador de resistência capilar.
Por meio dos seus ativos de tratamento, Blonde X pode clarear
até 12 tons com mais segurança e sem quebrar os fios.

Seus ativos de
tratamento com
keratina e colágeno
protegem os
fios, permitindo
que Blonde X
clareie 9 tons

Como isso é possível?
Durante o processo de clareamento, Blonde X age retirando os
pigmentos da fibra capilar enquanto os ativos de Plex (ver página 7)
penetra no córtex, fazendo a reposição da massa capilar, protegendo e preservando a saúde do cabelo.
0800 606 9 123 |
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MAGIC

STRAIGHT

Alisa os fios,
reduz o volume e o frizz
em apenas um passo
Enriquecido
com Óleo de
Ojon e Ácido
Lactobiônico

Elaborado com Ácido Lactobiônico, reconstrutor Bio Restore®
e Luna Matrix™ System, Magic Straight – Creme Alisante
Lactocream é a escova progressiva da SPLUNA que promove
alisamento dos fios, redução do volume e ação defrizante com
reparação das fibras capilares, além de deixá-los fortes e saudáveis em apenas um passo.
Nas versões Magic Straight com Ácido Lactobiônico, indicado para todos os tipos de cabelos e Magic Straight Matizante, indicado para loiras, pois neutraliza tons amarelados
indesejáveis, deixando-os com um aspecto natural e sofisticado.
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Magic Straight com
Ácido Lactobiônico:
escova progressiva para
todos os tipos de cabelos

Magic Straight Matizante:
cabelos lisos e platinados
com aspecto saudável

Resultado
com escova
progressiva
convencional

Imagem meramente ilustrativa

Preço sugerido:
R$ __________

E com
Magic Straight
Matizante

Preço sugerido:
R$ __________

O PODER DO OJON
Magic Straight é enriquecido com Óleo de Ojon,
um poderoso ativo de tratamento que proporciona cabelos macios, luminosos, com aspecto
saudável e fáceis de cuidar.
Originário de Honduras, o Ojon é uma palmeira
que cresce de forma silvestre nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Seu povo nativo
sempre utilizou esse óleo como tratamento para
a pele e o cabelo pois apresentava propriedades
diferenciadas, deixando o cabelo mais grosso e
brilhante, reparando os cabelos danificados.
0800 606 9 123 |
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RELAX

2
1

4

3
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Guanidina 1kg R$ ________
Sódio 1kg R$ ________

Tradição em
alisamento e
relaxamento
6

Sistema de relaxamento com tempo reduzido de
ação e máximo alisamento para cabelos ondulados,
volumosos e extremamente crespos. Destaque
para o ativo Óleo de Argan que compõe os
cremes Hidróxido de Sódio e Guanidina Premium.
1. Líquido Ativador 500 mL R$ ________
2. Normalize Shampoo 500 mL R$ ________
3. Hair Dress Protector 200 mL R$ ________
4. Bio Fibras 500 g R$ ________
5. Máscara Reconstrutora 500 g R$ ________

LISS Cabelos lisos, saudáveis,
brilhantes e protegidos
em apenas 3 passos
Alisamento para
cabelos cacheados,
ondulados, crespos
e extremamente
volumosos sempre
com o melhor
resultado

Alisa cabelos cacheados, ondulados, crespos
e extremamente volumosos com segurança e
qualidade. Elaborado com bioativo positivo Luna
Matrix™ System, proteína queratina, manteiga
de cacau e aminoácidos de colágeno, Liss atua
com ação reparadora, fortalecedora, deixando
um cabelo liso com resistência e brilho.
Liss Cream 140 g R$ ________
Liss Protein 250 mL R$ ________
Liss Fix 250 mL R$ ________

0800 606 9 123 |
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COLOR

& TON
Tintura
60 g R$ ________
Tonalizante
60 g R$ ________
OX
500 mL R$ ________

Coloração e tonalizante
com diversas e vibrantes cores
Tintura
Permite uma coloração uniforme e duradoura,
cores extraordinárias, intensas e resistentes
à muitas lavagens. SPLUNA Color possui 54
nuances para satisfazer todos os desejos.
8

Tonalizante
Promove maior cobertura de fios brancos,
fixação, tratamento cosmético, condicionamento,
brilho e penteabilidade. SPLUNA Ton possui 20
nuances para estimular a criatividade ao máximo.

RCI
Tecnologia
iônica
a seu alcance
Reconstrução Capilar Iônica, restaura o
cimento intercelular do córtex e da cutícula.
Com cargas iônicas, atua no pH da fibra
capilar e fornece aminoácidos que compõem
a proteína queratina do cabelo. Promovem
reação iônica durante a mistura fornecendo
energia para penetração profunda dos ativos
de reconstrução na fibra capilar.
INDICAÇÃO:
Para cabelos coloridos, descoloridos, relaxados,
ásperos, quebradiços, agredidos pelo Sol e cloro,
danificados quimicamente ou que passaram por
processos com formol.
MODO DE USAR:
01: Aplicar o Trans_Form Shampoo para eliminar
resíduos de sujeira e oleosidade.
02: Colocar em um recipiente uma porção igual
do Action Cátion e Action Ânion. Misturar até
mudar de cor e começar o processo de ionização.
Aplicar sobre os cabelos úmidos e massagear
suavemente. Deixar agir por 5 minutos com ou
sem fonte de calor. Enxaguar.
03: Após retirar o excesso de água dos cabelos,
aplicar o Liss Protein - Proteína Especial.
04: Finalizar com escova e o auxílio de secador
e prancha.

Trans_Form Shampoo 500 mL R$ ________
Action Ânion 500 mL R$ ________
Action Cátion 500 mL R$ ________

0800 606 9 123 |
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ION
PROGRESSIVE

Ion Progressive
500 mL
R$ _________

Progressiva iônica
				com ativos iônicos,
queratina e aminoácidos
Formulada com ativos
iônicos, queratina e
aminoácidos, confere
cabelos lisos, selados,
macios e maleáveis

Ion Progressive é a progressiva iônica formulada com
ativos iônicos, queratina e aminoácidos com ação de ALISAMENTO CAPILAR DEFRIZANTE, BOTOX CAPILAR,
SELAGEM TÉRMICA, PLÁSTICA CAPILAR, REDUÇÃO DE
VOLUME E BLINDAGEM CAPILAR.
Possui exclusiva tecnologia de reparação intensiva que visa
repor os nutrientes, restaurando a fibra capilar. Com propriedades hidratantes e umectantes, confere cabelos lisos,
selados, macios e maleáveis.
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PLEX

Fiber 150 mL R$ ________
Amino 150 mL R$ ________

Loira e com cabelos saudáveis
agora é possível
Alcance louro platinado, balayage perfeita e descoloração sem
quebrar os fios. Plex promove resistência dos fios durante o
clareamento e no tratamento pós química. Potencializador de
resistência capilar, atua como coringa em todos os processos
químicos, aumentando a resistência do cabelo.
COMO USAR?
01: Agite Plex FIBER antes de usar. Adicione 10 mL na mistura pó
descolorante e água oxigenada ou creme colorante e misture bem.
Em seguida, aplique nos cabelos e deixe agir de acordo com seu
objetivo de clareamento.
02: Após a pausa, enxágue e não use shampoo.
03: Após o enxágue, aplique Plex AMINO sobre toda a extensão
dos fios e massageie os cabelos. Deixe agir por cerca de 5 minutos
e enxágue.
04: Use Shampoo SPLUNA.
0800 606 9 123 |

Indicado para
diversos processos
químicos como
clareamento,
colorações, luzes,
balayage, mechas,
descolorações, etc

(71) 99676 7003 | www.spluna.com.br
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ARGAN

OIL

Complexo de
óleos nobres

para tratamento
capilar
Óleo de tratamento formulado com o puro óleo
de nanoargan mais um blend de óleos nobres. A
fibra capilar fica nutrida e os cabelos disciplinados, luminosos, com alto brilho, intensa sedosidade e maciez.
Surpreenda-se com os resultados. Muito versátil,
pode ser usado em todos os tipos de cabelo.
Óleo de Nanoargan
Considerado o ouro líquido de
Marrocos, este óleo penetra
profundamente na fibra capilar,
preenchendo as menores fissuras.
Uma película protetora é formada
sem engordurar o cabelo, dando
maciez e hidratação.
Óleo de Cálamo
Modela, combate o frizz e promove
a selagem dos fios, protegendo-os
das agressões externas.
Óleo de Pracaxi
Proporciona força, resistência e
devolve o brilho e maciez nos cabelos
danificados por processos químicos.
Argan Oil Complex
30 mL
R$ ____________
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Óleo de Camélia
Com vitamina F e Ômega 3 e 9,
é rapidamente absorvido pelo
cabelo, o que torna um excelente
hidratante sem deixá-lo oleoso.

CAU

TER

CAUTER

Bio Shampoo Positivo 500mL R$ ________
Bio Keratina Especial 500mL R$ ________
Bio Proteína Térmica 500mL R$ ________

Cauterização capilar:
cabelos fortes e resistentes
Cauter é um tratamento de cauterização capilar que faz a cicatrização das cutículas desde o córtex agindo sobre todos os filamentos
do fio, promovendo a reestruturação externa e interna. É recomendada para cabelos muito danificados, ressecados, com pontas
duplas, quebradiços, desidratados por tinturas ou por uso excessivo
de secadores e escova definitiva.
PRINCIPAIS FUNÇÕES DO TRATAMENTO CAUTER
• Repõe a queratina perdida, principal componente do cabelo
• Recupera a elasticidade do cabelo, já que o tratamento age do
córtex até as cutículas, por dentro do fio
• Hidratação profunda que sela as escamas dos fios e suaviza as
pontas duplas
• Elimina o aspecto arrepiado dos cabelos

Antes

Depois

RESULTADOS
A reposição da queratina resulta em cabelos com muito mais brilho,
maciez, elasticidade, resistência e penteabilidade.
0800 606 9 123 |
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VIVACE
COLOR

Cabelos com cores luminosas
e brilho perfeito
O maior segredo são
os pigmentos diretos e
não oxidativos, ou seja,
sem o uso de peróxido
de hidrogênio

Vivace Color é uma linha de produto espetacular composto por
Shampoo Vivace Color e Máscara Vivace Color Cream,
desenvolvidas para reavivar a cor de cabelos coloridos e promover
efeito platinado aos cabelos loiros, resultando em uma aparência
maravilhosa, cores luminosas, brilho perfeito e hidratado.
O Segredo maior são os pigmentos diretos e não oxidativos, ou
seja, sem o uso de peróxido de hidrogênio, Vivace Color doa cor
aos cabelos e trata ao mesmo tempo.

Máscara Color Cream
250 g R$ ________

Shampoo Vivace Color possui pigmentos para cada cor de
cabelo. Sua fórmula com Proteína do Trigo, Elastina, Queratina
e Proteína do Arroz possui ação hidratante e umectante, repara e fortalece os fios, atribuindo brilho, maleabilidade e maciez
aos cabelos.

Shampoo Vivace Color
250 mL R$ ________
14

Máscara Color Cream 250 g
Shampoo Vivace Color 250 mL
PRETO
Ideal para manter os cabelos
sempre pretos com aspecto natural,
hidratado e com brilho.
Máscara Color Cream 250 g
Shampoo Vivace Color 250 mL
VERMELHO AMORA
Para cabelos avermelhados, ideal
para manter os cabelos sempre nos
tons vermelhos com aspecto natural,
hidratado e com brilho.
Máscara Color Cream 250 g
Shampoo Vivace Color 250 mL
ULTRA BLOND
Com pigmentos para matizar e
neutralizar cabelos que ficaram
amarelados e alaranjados após
a descoloração ou causado pela
oxidação natural.
Vivace Color Cream fortalece os fios e reduz os danos
causados por colorações e
tonalizantes. Possui queratina,
elastina, proteína do arroz,
germe de trigo, filtro solar
quaternizado e óleo de cereais
que agem no tratamento da fibra capilar retirando o ressecamento e a aspereza. Revitaliza
a cor dos cabelos, tonaliza os
fios, matiza, hidrata, potencializa o brilho, dá maciez e sedosidade. Os Cabelos ficam
extremamente macios.

Máscara Color Cream 250 g
Shampoo Vivace Color 250 mL
MARROM CHOCOLATE
Ideal para manter os cabelos sempre
nos tons castanho, mel ou chocolate
com aspecto natural, hidratado e
com brilho.
Máscara Color Cream 250 g
Shampoo Vivace Color 250 mL
PLATINUM
Com pigmentos que promovem um
efeito platinado, ideal para matizar e
neutralizar dourados e acobreados
de cabelos descoloridos super claros
com tons de abertura 11 ou 12.

APLICAÇÃO
Aplicar 1 vez na semana ou de
acordo com a necessidade de
reavivar a cor.
0800 606 9 123 |
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SHAMPOO

PURIFI

CANTE

Limpa e purifica os cabelos
Shampoo
Purificante
500 mL
R$ ________

Especial para limpeza da fibra capilar, o Shampoo Purificante prepara os cabelos para receber todos os tipos de serviços capilares
como reconstrução, hidratação e alisamentos. Com extrato de algas marinhas, limpa com eficiência e suavidade, elimina resíduos de
cosméticos e sujeira do couro cabeludo.

Um plus a mais de tratamento
para os cabelos
PLUS

Conhecida por conter em sua
fórmula ativos de tratamento de alto poder, Plus é uma
linha completa de proteção
e tratamento com produtos
específicos para cada tipo de
cabelo alcançando os mais variados resultados.
Plus limpa, reconstroi a fibra
capilar, nutre, revitaliza, hidrata,
umidifica, desembaraça, reduz
o volume e ativa os cachos. E
ainda tem um produto exclusivo para escova que protege o
cabelo do calor do secador, da
prancha e do atrito da escova.

16

Intensive Reconstrutor
250 mL R$ ________
500 g R$ ________
Corrige e repara cabelos danificados, coloridos e quimicamente
tratados. Elaborado com nanoqueratina que reduz a porosidade
do fio, melhora a resistência e a
elasticidade; silicone amínico que
dá brilho e sedosidade, e Luna
Matrix™ System que restaura
profundamente as estruturas não
queratínicas da fibra capilar.

Duo Instantâneo
250 mL R$ ________
500 g R$ ________
Tratamento intensivo de nutrição e revitalização instantânea
que desembaraça, reduz o volume e acalma os fios rebeldes
tornando os cabelos macios,
sedosos e com brilho. Com pH
ácido (3,0) e fórmula condicionante, promove uma restauração gradativa dos fios deixando-os cada vez mais saudáveis.

Active - Ativador 8x1
250 mL R$ ________
500 g R$ ________
Para cabelos crespos ondulados
e cacheados. Define cachos,
promove hidratação, brilho,
maciez e sedosidade. Elaborado
com queratina, filtro solar, reparador de pontas e ativos desembaraçantes, e emolientes que
reduz o volume, acalma os fios
rebeldes, realça os cachos e protege a cor natural dos cabelos.

Perfeito
para usar e
revender.

Shampoo Force
250 mL R$ ________
Promove limpeza suave, brilho,
maleabilidade e maciez. Elaborado com Luna Matrix™ System,
LunaDYE™ System e Aminoácidos, auxilia na reestruturação
dos cabelos danificados ou quimicamente processados.

Three Power
250 mL R$ ________
500 g R$ ________
Devolve força, resistência e
brilho aos cabelos. Possui tripla
ação: com o uso da creatina,
tocoferol e aminoácidos os fios
ficam reforçados, protegidos e
com brilho intenso.
0800 606 9 123 |

Brushing Defrisante
200 mL R$ ________
500 g R$ ________
Protege o cabelo do calor do
secador, da prancha e do atrito
da escova. Fortalece e realinha
as cutículas deixando os cabelos
lisos, macios e maleáveis, além
de prolongar o efeito liso.
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EQUILIBRIUM

VITAMINO FORCE
Possui o princípio ativo VITAMINO FORCE, uma
combinação perfeita e equilibrada de 6 blends de
proteínas e 12 óleos nutritivos de alta performance, criado especialmente pela SPLUNA.
BLEND DE PROTEÍNAS: proteínas de arroz,
trigo, leite, seda, queratina, colágeno, Creatina,
Cisteína, Pantenol, Extrato de Caviar, Goji Berry,
Pó de Pérolas.
BLEND DE ÓLEOS NUTRITIVOS: Manteigas Vegetais: Babaçu, Murumuru, Tucumã, Karité,
Cupuaçu, Cacau, Cereais, Manga, Oliva, Óleo de
Côco, Batana, Óleo de Ojon.

Máscara Repair 250 g
R$ ________

Shampoo
250 mL
R$ ________
18

Condicionador
200 g
R$ ________

Leave-in
150 mL
R$ ________

EQUILIBRIUM

COLOR SHINE
Desenvolvida especialmente para cabelos coloridos. Sua fórmula com Extrato de Broto de
Bambu, Óleo de Copaíba e Amêndoas, faz tudo
que uma linha de tratamento diário promete
e ainda revitaliza e dá brilho intenso à cor dos
cabelos.
Com o uso diário do leave-in, os cabelos ficarão
protegidos do sol e de fontes de calor, como secador e chapinha.

Fórmula com Extrato de Broto
de Bambu, Óleo de Copaíba e
Amêndoas
Máscara Repair 250 g
R$ ________

Shampoo
250 mL
R$ ________

Condicionador
250 mL
R$ ________

Leave-in
250 mL
R$ ________
0800 606 9 123 |
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EQUILIBRIUM

RESISTANCE
Indicado para cabelos secos, Resistance é formulado com Óleo de Ojon, Manteiga de Cereais e
Manteiga de Manga. Seus ativos de tratamento
possuem propriedades emolientes e nutritivas
que hidrata, reconstrói a fibra capilar, reduz o
volume e o frizz.
Experimente a linha Resistance e obtenha os resultados de um cabelo com aspecto saudável,
macio e sedoso.

Formulado com Óleo de Ojon,
Manteiga de Cereais e Manteiga
de Manga

Máscara Repair
250 g
R$ ________

Shampoo
250 mL
R$ ________
20

Condicionador
250 mL
R$ ________

Leave-in
250 mL
R$ ________

EQUILIBRIUM

CURL ACTIVATE

Cuidadosamente desenvolvido para cabelos cacheados, Curl Activate é formulado com Óleo
de Macadâmia, Andiroba e Jojoba. Possui ação
nutritiva, emoliente e reparadora, hidrata, controla o frizz e o volume.
Com Curl Activate seus cachos ficam com movimento, aspecto natural, com brilho e sedosos.

Formulado com
Óleo de Macadâmia,
Andiroba e Jojoba

Máscara Repair 250 g
R$ ________

Shampoo
250 mL
R$ ________

Condicionador
250 mL
R$ ________

Leave-in
250 mL
R$ ________
0800 606 9 123 |
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CRIS
TALLI

Cristalli Silicone
Amínico 30 mL
R$ _________

Proteção diária
		 para todos os cabelos
Com alto poder de
brilho e proteção,
trata os fios reduzindo
a porosidade e
eliminando as cargas
negativas do cabelo

Elaborado com frulix, um ativo de hidratação e brilho que associa
abacaxi, banana e cacau, Cristalli possui fórmula suave e condicionante. Possui taninos, flavonóides e aminoácido da seda que
conferem brilho e sedosidade. O bioativo Luna Matrix™ System
trata a fibra, fortalecendo e protegendo os cabelos das agressões
do dia a dia.
Cristalli Silicone Amínico possui alto poder de brilho e proteção, trata os fios reduzindo a porosidade e eliminando as cargas negativas do cabelo. Em sua fórmula estão presentes silicones
nobres que formam um filme sedoso e doados de brilho intenso.
Torna os cabelos sedosos e desembaraçados.
Cristalli Blond foi desenvolvido especialmente para cabelos loiros e platinados.
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BICOMPLEX

Cabelos saudáveis

sem caspa
e oleosidade

Bi-Complex é uma linha de produtos especiais
para o tratamento do couro cabeludo e dos fios.
Proporciona bem-estar, frescor, beleza e equilíbrio ao pH do cabelo. Age como auxiliar no
tratamento da queda capilar causada pela seborréia, controla a oleosidade e favorece o crescimento de fios fortes e saudáveis. Enriquecido
com Alecrim, Melissa e Mentol. Possui Octopirox, ativo auxiliar que combate o fungo causador
da caspa. Com ação do colágeno, fortalece os
fios em pouco tempo.
COMO USAR?
01: Aplique o Shampoo Energizante com os cabelos molhados, massageie e enxágue.
02: Aplique a Máscara Revitalizante. Deixe agir
por 5 minutos e enxágue.

Bi-Complex
elimina o fungo
causador da caspa

Shampoo
Energizante 150 mL
R$ ________

0800 606 9 123 |

Máscara
Revitalizante 150 mL
R$ ________
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SIL

MAGIC

VER

STRAIGHT

Reduz o amarelado indesejado
de loiros e grisalhos
Shampoo
500 mL R$ ________
250 mL R$ ________
Máscara
500 g R$ ________
250 mL R$ ________
24

Com ação matizadora, Silver reduz o amarelado indesejado de
cabelos louros naturais, grisalhos ou descoloridos resultando em
um efeito natural reavivando a cor e um brilho radiante.
Elaborado com Sodium PCA e aminoácidos que em conjunto,
protegem, hidratam, condicionam, fortalecem e reparam as
camadas superficiais do fio.

ELI
XIR

O poder e a magia
que cuidam e
tratam seus cabelos
Sua exclusiva fórmula desenvolvida com
riquíssimos óleos de tratamento apresenta a
combinação perfeita para deixar seus cabelos
com excelente resultado de hidratação, vitalidade,
maciez, brilho e sedosidade. Indicado como
manutenção para tratar cabelos ressecados e sem
vida que usaram químicas e escovas progressivas.
O ELIXIR:
É uma mistura de óleos nutritivos extraídos da
Macadâmia, Pracaxi e Cálamo em sinergia com
os ativos especiais de Luna Matrix™ System
que recuperam a vitalidade e a maleabilidade,
promovem emoliência, alta hidratação e renovam
os fios proporcionando um toque macio, suave e
com brilho tridimensional.
Óleo de Macadâmia
Indicado para o fortalecimento e
regeneração dos cabelos ressecados,
este óleo dá brilho, fortalece o fio,
lubrifica e os mantém hidratados por
muito mais tempo.
Óleo de Cálamo
Extraída de uma planta medicinal da
Índia, este óleo modela, combate o
frizz e sela os fios, protegendo-os
das agressões externas.
Óleo de Pracaxi
Originário da Amazônia, proporciona
força, resistência, devolve o brilho e
maciez nos cabelos danificados por
processos químicos.

Nutritive Shampoo 250 mL R$ ________
Nutritive Máscara 250 mL R$ ________
Nutritive Leave-in 250 mL R$ ________

0800 606 9 123 |
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FREE

STYLE
Wax Style 50 g
Com fixação para
desenhar, realçar e estilizar
mechas. Alinha os fios e
acalma os fios rebeldes
eliminando o frizz.
R$ __________

Finalização profissional
para o dia a dia
Hair Spray
400 mL / 278 g
Fixação firme, ideal para
finalizar qualquer penteado
moderno. Controle ultra
forte. Indicado para todos os
tipos de cabelos. Possui jato
seco e intensa durabilidade.
Não deixa resíduos.
R$ __________

Gel Fix Strong
250 g
Modela e fixa penteados
e estiliza mechas sem
danificar os fios.
R$ __________
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MANI
CURE

Pele limpa, macia
e revitalizada

As mãos e pés são as partes do nosso corpo que
mais precisam de cuidados especiais e proteção.
A linha Manicure foi formulado com ativos
nobres seguindo a aromaterapia e reflexologia
profissional. Agora é possível amolecer as
cutículas, fazer uma micro esfoliação na pele e
hidratar profundamente. Ideal para serviços de
manicure e podologia.

MODO DE USAR:
1: aplicar Gomage Esfoliante sobre a pele com
movimentos suaves e circulares, deixar secar e,
em seguida, com a ponta dos dedos promover
retirada das células mortas.
2: aplicar o Emoliente de Cutícula e aguardar
alguns minutos. Levantar a cutícula com uma
espátula e remover com um alicate de cutícula.
3: Finalizar com o Revitalizante Mãos e Pés,
massageando suavemente toda a área desejada.
Indicado também para cotovelos e joelhos e para
todos os tipos de pele.

Gomage Esfoliante
200 g R$ ________
Revitalizante Mãos e Pés
150 g R$ ________
Emoliente Cutícula
100 g R$ ________
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Clientes SPLUNA
tem atendimento diferenciado
e satisfação garantida.

Quem conhece,
confia!
@spluna_oficial
facebook.com/spluna
www.spluna.com.br
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