
Tratamento Capilar Detox Anti-idade 

Produtos Cosméticos Sustentáveis & Ingredientes Veganos 
Ginseng, Gengibre & Aloe Vera 
 
A tecnologia mais vanguardista da tricologia une-se a ingredientes tradicionais naturais tais 
como: Ginseng, Gengibre e Aloe Vera para criar um tratamento revolucionário na saúde do 
cabelo. Formulado para cabelos stressados, danificados, secos e opacos. O nosso cabelo 
acumula resíduos causados pela poluição descamação, excesso de secreção sebácea, 
sudoração e outras impurezas, que causam uma má oxigenação do mesmo. Neste duplo 
tratamento Detox Anti-idade, realizamos uma profunda limpeza “Detoxifying”, limpando e 
regenerando o couro cabeludo e posteriormente reparamos e preenchemos a fibra capilar 
mediante um tratamento concentrado de “Shock”. Os resultados são visíveis desde a primeira 
aplicação. Notamos uma recuperação do nosso cabelo; cabelo mais forte, puro, com mais 
corpo e muito mais sedoso.  
 
Duplo tratamento:  

 
- DETOX - Mediante uma profunda limpeza com esfoliação, conseguimos acalmar o 

couro cabeludo, fazendo o cabelo crescer mais forte e saudável.  
 

- ANTI-IDADE – Tratamento Anti-idade consiste em preencher a fibra capilar do cabelo e 
selar a cutícula. O resultado será um cabelo: nutrido, brilhante e saudável desde a 
primeira aplicação.  

 
Ingredientes ativos:  

 
1. Ginseng – Erva utilizada pela medicina asiática. Fortalece os folículos capilares 

acelerando a capacidade de crescimento. Ajuda no crescimento de um cabelo mais 
forte e saudável.   
 

2. Gengibre – planta cuja raiz é usada como tratamento medicinal nas culturas asiáticas. 
Ajuda a restabelecer a estrutura do cabelo; devolvendo-lhe flexibilidade, elasticidade, 
vitalidade e brilho.  

 
3. Aloe Vera – planta amplamente utilizada no sector cosmético pelas suas excelentes 

propriedades nutricionais. Excelente acondicionador para o cabelo. A sua aplicação 
garante um cabelo brilhante e sedoso.  

 
Linha Detox Anti-idade:  
 
Este tratamento consta de: Champô, Máscara e Sérum que se podem aplicar na sua rotina 
habitual. Aconselha-se aplicar a cada 2 ou 3 dias, mas se lavar o cabelo todos os dias, pode 
utilizar sem nenhum inconveniente. Por outro lado, o Tratamento de Shock Mono-doses em 
carteiras deve ser aplicado a cada 3/4 semanas. Se quiser aplicar mais frequentemente 
também não existe qualquer problema.  
  

1. Champô Detox Anti-idade Esfoliante Antipoluição 1.0 – Conseguimos uma limpeza 
absoluta e uma esfoliação do couro cabeludo. Devido aos seus ingredientes ativos 
naturais e ao seu peeling físico, conseguimos eliminar as toxinas e resíduos do cabelo 
provocadas pelas agressões e contaminação do meio ambiente. 

 

Modo de emprego: Aplicar sobre todo o couro cabeludo e cabelo, massajar com a  
ponta dos dedos e passar por água. 

 



 

 

 

 
Dicas:  
*Aconselhamos a dupla aplicação. Quer dizer, aplicar duas vezes o champô. Não 
precisa aplicar mais quantidade de champô que o habitual, pouca quantidade é 
suficiente. Observamos que na segunda aplicação conseguimos gerar uma boa 
quantidade de espuma, o que implica uma profunda limpeza.  
 

2. Máscara Detox Anti-idade 2.0 – tratamento intensivo reparador do cabelo.   
Modo de emprego: aplicar depois de lavado do meio para as pontas, deixar atuar 2 
minutos e passar por água.  
Dicas:  

*Tempo de exposição – Prolongar por mais tempo, favorecerá o resultado final.  
 

3. Sérum Detox Anti-idade 3.0 – atua selando a cutícula criando uma camada protetora 
que protege contra a poluição, calor (secador e/ou prancha) e radiação solar. Ajuda a 
desembaraçar o cabelo e que, uma vez seco não se emaranhe.  
Modo de emprego: aplicar uma pequena quantidade depois do cabelo lavado e seco 
com uma toalha. Não passar por água.   
Dicas:  

Massajar o cabelo - com as mãos do meio do cabelo até abaixo realizando uma 
pequena massagem ao cabelo como se o “penteássemos com os dedos”. Sempre de 
cima para baixo para fechar a cutícula. Posteriormente, escovar bem o cabelo.  
 

4. Tratamento Shock Detox Anti-idade Mono-doses 1.5  – tratamento “shock” anti-idade 
para o cabelo. Tecnologia revolucionária combinada com ingredientes naturais. 
Formulado para preencher e selar a fibra capilar. Devolvendo ao cabelo o seu aspecto 
saudável, brilhante e sedoso.  
Modo de emprego: Após lavado e seco com uma toalha, aplicar por todo o cabelo com 
especial enfase do meio até às pontas (evitando a raiz). Deixar atuar de 15 a 20 
minutos. Posteriormente, passar por água. Para finalizar o tratamento, aplicar Máscara 
Detox e passar por água.  
Dicas:  

*Aplicar Calor– para uma maior efetividade, aplicar calor. Opções a valorizar pela 
profissional: Touca térmica, vaporizador, Climazon ou secador de rolos, cobrir o cabelo 
com pelicula ou alumínio.  
No caso em que o tratamento seja realizado por uma profissional, o tratamento com 
calor favorecerá sempre o resultado final. 
*Aplicar com o cabelo desembaraçado. É importante que ao aplicar massajar um 
pouco o cabelo, sempre da raiz para as pontas. Se tivermos muitos problemas para 
desembaraçar o cabelo, podemos aplicar previamente a Máscara (desembaraçar e 
passar por água).  
*Tempo de exposição – para uma melhor absorção e um efeito mais intenso, pode-se 
prolongar a duração do tratamento.  

 

 


