
UNIK 
Tratamento Anti queda 

Tratamento ANTI QUEDA 

HAIR REGENERATOR foi desenvolvido pelo nosso departamento I+D+I para a queda do cabelo, cabe-

los debilitados e frágeis. O produto atua como um estimulador do Crescimento Capilar. Através da apli-

cação deste tratamento poderá se observar a recuperação da densidade capilar e o seu fortalecimento, 

conseguindo que este cresça mais são e forte. 

Ingredientes ativos: Vitaminas, Pantenol, Germinado de Soja e Trigo. Formulado SEM PARABENOS. 

A0540—250 ml 

A0545—1000 ml 

 

A0547—250 ml 

 

A0549—250 ml 

 

Estimulador do Crescimento Capi-

lar. Ingredientes ativos: Vitaminas, 

Pantenol, Germinado de Soja e 

Trigo. Aplicar sobre todo o couro 

cabeludo e cabelo, massajar e 

passar por água. 

Apresentação: 250ml – 1000ml. 

CHAMPÔ 

HAIR REGENERATOR 

MÁSCARA  

HAIR REGENERATOR 

ACONDICIONADOR  

HAIR REGENERATOR 

Estimulador do Crescimento Capi-

lar. Ingredientes ativos: Vitaminas, 

Pantenol, Germinado de Soja e 

Trigo. Aplicar depois do Champô. 

Deixar atuar durante 3 minutos. 

Passar por água. Aplicar 2-3 

vezes por semana. 

Apresentação: 250ml. 

Estimulador do Crescimento Capi-

lar. Ingredientes ativos: Vitaminas, 

Pantenol, Germinado de Soja e 

Trigo. Aplicar depois do champô, 

massajar o cabelo e passar por 

água. 
Apresentação: 250ml.   



UNIK 
Tratamento Anti caspa 

CHAMPÔ  

HI-TECH PEELING  

ACONDICIONADOR  

HI-TECH PEELING  

MÁSCARA  

HI-TECH PEELING 

Elimina a Caspa e previne o seu 

reaparecimento. Ingredientes ati-

vos: Extrato de Alecrim, Extrato 

de Limão e Mel. Aplicar sobre 

todo o couro cabeludo e cabelo, 

massajar e passar por água. 

Apresentação: 250ml – 1000ml. 

Elimina a Caspa e previne o seu 

reaparecimento. Ingredientes ati-

vos: Extrato de Alecrim, Extrato 

de Limão e Mel. Aplicar depois do 

Champô. Deixar atuar durante 3 

minutos e passar por água. Apli-

car 2-3 vezes por semana. 

Apresentação: 250ml. 

Elimina a Caspa e previne o seu 

reaparecimento. Ingredientes ati-

vos: Extrato de Alecrim, Extrato 

de Limão e Mel. Aplicar depois do 

Champô. Deixar atuar durante 3 

minutos e passar por água. Apli-

car 2-3 vezes por semana. 

Apresentação: 250ml. 
A0515—250 ml 

A0516—1000 ml A0518—250 ml 
A0525—250 ml 

A0526—1000 ml 

TRATAMENTO ANTI CASPA 

Tratamento HI-TECH PEELING de choque para conseguir uma DUPLA AÇÃO: ELIMINAR a caspa e 

EVITAR O SEU REAPARECIMENTO. Além dos seus ingredientes ativos garantem um alívio das comi-

chões e irritações ocasionadas pela caspa. O Champô HI-TECH PEELING tem um PH neutro, pelo que 

pode ser usado diariamente sem qualquer tipo de inconveniente. 

Ingredientes ativos: Extrato de Alecrim, Extrato de Limão e Mel. Formulado SEM PARABENOS. 



UNIK 

Tratamento Anti oleosidade 

TRATAMENTO ANTI OLEOSIDADE 

SEBUM BALANCE atua primordialmente regulando as Glândulas Sebáceas, conseguindo uma segre-

gação adequada das mesmas. Conseguindo uma limpeza profunda do couro cabeludo; devolvendo ao 

cabelo o seu brilho e volume original. O Champô HI-TECH PEELING tem um PH neutro, pelo que pode 

ser usado diariamente sem qualquer tipo de inconveniente. 

Ingredientes ativos: Tomilho, Aloe Vera e Chã Verde. Formulado SEM PARABENOS. 

CHAMPÔ  

 SEBUM BALANCE 

ACONDICIONADOR  

 SEBUM BALANCE 

MÁSCARA  

 SEBUM BALANCE 

Regulador das Glândulas Sebá-

ceas. Ingredientes ativos: Tomi-

lho, Aloe Vera e Chã Verde. Apli-

car sobre todo o couro cabeludo e 

cabelo, massajar e passar por 

água. 

Apresentação: 250ml – 1000ml. 

Regulador das Glândulas Sebá-

ceas. Ingredientes ativos: Tomi-

lho, Aloe Vera e Chã Verde. Apli-

car depois do champô, massajar o 

cabelo e passar por água. 

 

Apresentação: 250ml.  

Regulador das Glândulas Sebá-

ceas. Ingredientes ativos: Tomi-

lho, Aloe Vera e Chã Verde. Apli-

car depois do Champô. Deixar 

atuar durante 3 minutos e passar 

por água. Aplicar 1-2 vezes por 

semana. 

Apresentação: 250ml. 
A0530—250 ml 

A0531—1000 ml A0535—250 ml A0533—250 ml 



UNIK 

Tratamento Cab. Pintados 

TRATAMENTO CABELOS PINTADOS e/ou DESCOLORADOS 

COLOR CARE é um tratamento de última geração desenvolvido para cabelos que depois de processos 

de coloração resultam: secos, porosos e quebradiços; e para garantir a fixação e proteção da cor, dan-

do luminosidade e brilho. Como resultado o cabelo ficará com aspecto saudável, luminoso, brilhante e 

sedoso; a Cor terá uma fixação máxima. 

Ingredientes ativos: Filtros UVB e UVA, Vitamina E e Queratina. Formulado SEM PARABENOS. 

CHAMPÔ  

 COLOR CARE 

ACONDICIONADOR  

 COLOR CARE 

MÁSCARA  

 COLOR CARE 

Fixação e proteção da cor, dá o 

máximo de luminosidade e brilho. 

Ingredientes ativos: Filtros UVB e 

UVA, Vitamina E e Queratina. 

Aplicar sobre todo o couro cabelu-

do e cabelo, massajar e passar 

por água. 

Apresentação: 250ml – 1000ml. 

Fixação e proteção da cor, dá o 

máximo de luminosidade e brilho. 

Ingredientes ativos: Filtros UVB e 

UVA, Vitamina E e Queratina. 

Aplicar depois do champô, mas-

sajar o cabelo e passar por água. 

Apresentação: 250ml 

Fixação e proteção da cor, dá o 

máximo de luminosidade e brilho. 

Ingredientes ativos: Filtros UVB e 

UVA, Vitamina E e Queratina. 

Aplicar depois do champô. Deixar 

atuar durante 3 minutos e passar 

por água. Aplicar 2-3 vezes por 

semana. 

Apresentação: 250ml—1000 ml A0500—250 ml 

A0505—1000 ml A0508—250 ml A0510—250 ml 

A0511—1000 ml 



A0600—1000 ml 

A0595—250 ml 

UNIK 

Champô / Máscara anti amarelos 

CHAMPÔ PARA CABELOS BRANCOS ou GRISALHOS 

Elimina o reflexo amarelo dos cabelos brancos. 

Ingredientes ativos: Extrato Proteínico de Pérola 

Aplicar sobre o couro cabeludo e cabelo, massajar, deixar atuar de 2 a 5 minutos segundo o grau de 

matização desejado, passar por água. 

A0605—1000 ml 

A0604—250 ml 

MASCARA PARA CABELOS BRANCOS ou GRISALHOS 

Elimina o reflexo amarelo dos cabelos brancos. 

Ingredientes ativos: Extrato Proteínico de Pérola 

Aplicar depois do champô no couro cabeludo e cabelo, massajar, deixar atuar durante 3 minutos.  

Passar por água. Aplicar 2 vezes por semana. 



A0001 

A0005 



A0023 



A0017 A0016 A0014 A0014/A 



A0017/A A0017/B A0154 



A0010 
A0012 A0019/A 



A0076 



A0076/A 



A0025 A0028 



A0168 A0168/B 



A0169/B 

CABELO DANIFICADO. Reparação absoluta do cabelo. 

I 

Ingredientes ativos: Óleo de Argan e Óleo de Macadâmia.  

 

Modo de emprego: Aplicar depois do champô, massajar o cabelo passar por água. 

 

SEM PARABENOS 



A0169/A 

A0169 

A0168/C 



A0036 A0037 A0039 A0038 

Champô Free 

Sem sulfatos, sem parabenos, sem silicones, sem corantes e sem sal. Repara, hidrata e 

suaviza o cabelo. Ideal para depois dos tratamentos de Alisamento. Aplicar sobre todo o 

couro cabeludo e cabelo, massajar e passar por água. Evitar o contacto com os olhos - 

Não utilizar em crianças. 

 

Acondicionador Free 
Sem sulfatos, sem parabenos, sem silicones, sem corantes e sem sal. Repara, hidrata e 

suaviza o cabelo. Ideal para depois dos tratamentos de Alisamento. Aplicar depois do 

champô, massajar o cabelo passar por água. 

 

 

Emb. de 250 ml e 1000 ml 



A0164 



A0166/A  —  Alisador Keratina Botox 400 ml 

 

   A0166    —    400 ml 

   A0167    —  1000 ml 







TRATAMENTO ALISAMENTO em SPRAY 

TRATAMENTO ALISAMENTO PERMANENTE - PARA CABELOS REBELDES 

Alisamento Permanente em Spray 

Para cabelos rebeldes. Com uma duração permanente. 

 

Não contem parabenos, sulfatos, formol, óleos minerais, nem sal.  
Contem: QUERATINA e ÁCIDO HIALURÓNICO. 

 

Converte o cabelo rebelde, frisado e encrespado num cabelo liso natural.  

Formulado para modificar as conexões estruturais da Cisteína de forma permanente e através da 

sua tecnologia de PH ácido permite realizar tais modificações, sem estragar o cabelo.  

A0119 







A0147 





ARUAL PLEX  

 
Tratamento profissional formulado para proteger e regenerar a cutícula 

do cabelo em trabalhos técnicos. Contem: Aminoácidos, Ácido Hialuró-

nico, Glicerina, Queratina e Proteínas de Seda.  

A0118 



ARUAL’ PLEX – tratamento profissional formulado para proteger e regenerar a cutícula do cabelo 

em trabalhos técnicos. Contem: Aminoácidos, Ácido Hialurónico, Cistina, Arginina, Glicerina, Quera-

tina e Proteínas de Seda. Modo de aplicação: Juntar a cart. N.01 ao produto do tratamento técnico 

(mistura de tinta ou descoloração) e após a realização do trabalho técnico, aplicar no cabelo a cart. 

N.02 como uma mascara. Deixar atuar durante 5 minutos e passar por água. 
 

Seguir a seguinte tabela de aplicação: 
  

 

 

Tratamento Técnico Produto Quantidade de 

Produto do Trata-

mento 

N.01 
BOND BUIL-

DER 
(12ml.) 

N.02 
BOND 

FIXATION 
(16ml.) 

Coloração Tinta (1 +1) 60ml. 1 cart. 1 cart. 

Coloração Super 

aclarante 

Tinta (1 +2) 60ml. 2 cart. 2 cart. 

Descoloração Pó descoloran-

te 

40 gr. (2 doses/ 

colheres) 

1 cart. 1 cart. 

Tratamento 
Anti envelhecimento 

Aplicar direto - 

sem produto 

Para cabelo médio 

comprimento 

2 cart. 
  

2 cart. 
  

ARUAL’ PLEX – tratamento profissional formulado para proteger e regenerar a cutícula do cabelo 

em trabalhos técnicos. Contem: Aminoácidos, Ácido Hialurónico, Glicerina, Queratina e Proteínas de 

Seda. 
  
Modo de aplicação, como tratamento: 
  
Coloração com Tinta – Juntar cart. N.01 à mistura 1 +1 de tinta e oxidante. Depois de realizada a 

coloração e lavado o cabelo, aplicar 1 cart. N.02 como uma mascara. Deixar atuar durante 5 minutos e 

passar por água. 
* Dose: por 1 tinta  = 1 cart. N.01 e 1 cart. N.02. 
  
Coloração com Tinta Super aclarante – Juntar 2 cart. N.01 à mistura 1 +2 de tinta e oxidante respe-

tivamente. Depois de lavado o cabelo, aplicar 2 cart. N.02. como uma mascara. Deixar atuar durante 5 

minutos e passar por água. 
* Dose: por 1 tinta Super aclarante = 2 cart. N.01 e 2 cart. N.02. 
  
Coloração com Descoloração – Juntar 1 cart. N.01 à mistura de descoloração e oxidante. Depois de 

lavado o cabelo, aplicar 1 cart. N.02. como uma mascara. Deixar atuar durante 5 minutos e passar por 

água. 
* Dose: por 40gr. de descoloração (2 colheres) = 1 cart. N.01 e 1 cart. N.02. 
  
Tratamento Anti envelhecimento – Depois de lavar, desembaraçar e secar com uma toalha o cabelo, 

aplicar a cart. N.01, e deixar atuar durante 15 minutos, posteriormente passar por água abundantemen-

te. Seguidamente, aplicar a cart. N.02 como uma mascara. Deixar atuar durante 5 minutos passar por 

água. 
* Dose: cabelo curto = 1 cart. N.01 e 1 cart. N.02. 
               cabelo médio = 2 cart. N.01 e 2 cart. N.02. 
               cabelo comprido = 3 cart. N.01 e 3 cart. N.02. 
  



A0040 



A0055 



A0062—750 ml 

A0062/A—500 ml 
A0061—750 ml 

A0061/A—500 ml 

Laca spray  

Ultra-forte Normal 



A0058 



A0071 A0072/A A0069/A A0072 

A0064 A0070 A0064/A A0064/B 



A0078 



PROMOÇAO 

Coloração ARUAL 

Em 48 Unid. 

(176,06+Iva) 

 Oferta de 1 Balança 

automática  

(5,24€x48 unid. c/ 30%) 

Em 18 
Unid.

 

Ofert
a de

 6 T
oalh

as 



A0077 



A0079/A A0080 A0085 A0090 



A0095 

60 ml 

A0100 

100 ml 

A0102 

100 ml 



A0115 



A00110 



A0140 



A0160 



A0172 



A0171 



A0185 



OFERTA EM: 
 

 

30  —  Creme Arual 30 ml 

 

ou 

 

21  —  Creme Arual 40 ml  



A0195 



A0202 



A0206 

CREME MÃOS ARUAL ECO  

Propriedades:  Emb. 150 ml 



A0207 



A0204 



A0210 



A0215 



A0218 



 PROTECTOR SOLAR SPF 30 e SPF 50+ em Spray 

Dois Factores de Protecção: Alta Protecção SPF 30 e Protecção Muito Alta SPF 50+ 

 

Para pele normal e sensível - dermatologicamente testado. 

Não irritante - dermatologicamente testado. 

Resistente à água - implica que o foto-protector não perdeu sua capacidade de protecção após 40 minutos de 
imersão na água. 

Os protectores solares ARUAL são formulados com filtros solares que nos protegem da radiação ultravioleta: 
UVB e UVA. 
- UVB - radiação ultravioleta responsável por eritema ou vermelhidão. 
- UVA - radiação ultravioleta responsável por reações foto-tóxicas e foto-envelhecimento a longo prazo 
da pele. 

Como usar: aplique generosamente na pele seca, ½ hora antes da exposição ao sol. Reaplicar com frequên-
cia, especialmente depois de nadar ou de se secar com uma toalha, para manter a protecção. 

 

 

 

FRASCOS de 200 ml 

 

A0221 A0222 



BOLAS ESFOLIANTES MANICURA/PEDICURA 

Formulado com ingredientes de origem natural e 

enriquecido com óleo de Amêndoas doces  que pelas 

suas capacidades antissépticas, actua como agente 

emoliente e calmante que suaviza e hidrata a pele 

irritada, aliviando o ardor. Formulada também com 

Glicerina, cuja ação antibacteriana e humidificante 

faz com que a pele mantenha-se hidratada e perfei-

tamente nutrida.      

 

Modo de emprego: 

 

Banho de mãos: Dissolver completamente 1 unida-

de em água quente, submergir as mãos e realizar 

uma suave massagem durante uns minutos. 

 

Banho de pés:  Dissolver completamente 2 unida-

des em água quente, submergir ambos os pés e dei-

xar repousar durante uns minutos antes de proce-

der a uma suave massagem.  

A0260 



A0300 

A0302 A0301 

Base Secante 



Oferta do Expositor na compra de 21 Vernizes 



  Solução Higienizante 1000 ml Arual 

A0270 


