Ciclo 02-2019
VISITE NOSSO SITE

CONHEÇA AS NOSSAS LINHAS
DE PRODUTOS PROFISSIONAIS

NOVIDADE: 6 NOVAS CORES!
Agora com 12 cores, os Batons Make A são
indispensáveis para uma maquiagem perfeita.
Possuem alta fixação e efeito prolongado.
Confira e arrase na sua maquiagem!

Há 15 anos agindo com muita responsabilidade e o propósito de oferecer o melhor da natureza em conjunto
com alta tecnologia e dedicação, a Alquimia Cosméticos, tem o compromisso de desenvolver produtos para
higiene pessoal e beleza, agregando criatividade, inovação, melhores práticas e ética.
A nossa filosofia de trabalho é aperfeiçoar a cada dia, com foco em soluções que acompanhem as tendências,
agreguem valores aos produtos e que promovam sempre a saúde e o bem estar, além de otimizar os processos
de fabricação e motivar o corpo profissional. Comercializamos nossos itens no atacado, para distribuidores em
nível nacional, buscando sempre a excelência e também a satisfação dos nossos clientes diretos, consultores(as)
e consumidores(as).

CABELO ...........................

CORPO .............................

MASSAGEM .....................

PERFUMARIA ..................

MAQUIAGEM .................

SENSUAL ..........................

PROFISSIONAL ..............

ÓLEO CAPILAR MAMONA
O Óleo de Mamona Alquimia Cosméticos
é altamente hidratante e anti-frizz. Indicado
para facilitar o penteado, aumentando o
condicionamento dos cabelos. Reduz o efeito das
pontas duplas e os danos causados no dia-a-dia.
Produto excelente.
PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS.

MAMONA E ARGAN
JÓIA BRASILEIRA + OURO MARROQUINO
Essa fórmula poderosa repara e auxilia o crescimento dos fios, foi
desenvolvida para resgatar a elasticidade e a resistência dos cabelos,
diminuídas pelo excesso de processos químicos, secador e chapinha,
além de estimular o crescimento de fios saudáveis. Protege a fibra
capilar das novas agressões e recupera a maciez perdida. Fortalece
e dá brilho aos cabelos.
PARA CABELOS QUIMICAMENTE TRATADOS.

BROTO DE BAMBU E ÓLEO DE CÁRTAMO
KIT CABELO FORTE
Desenvolvido para a reconstrução de cabelos enfraquecidos. Fortalece fios
que passaram por processo de queda, estimulando o crescimento saudável.
Os seus ativos, broto de bambu é rico em água, proteínas e selênio, que
fazem parte da constituição da fibra capilar e o óleo de cártamo, fonte de
vitamina E, com suas propriedades antioxidantes ajudam a prevenir a perda
de cabelo, uma vez que combate os radicais livres ou exposição aos raios UV.
PARA CABELOS ENFRAQUECIDOS.

MANDIOCA E
ÓLEO DE COCO
KIT SUAVIZANTE E
REVITALIZADOR

Desenvolvido para mulheres que desejam um cuidado especial
para seus cabelos. É a rotina da transformação profunda para a
regeneração completa da fibra capilar e do couro cabeludo. A
poderosa combinação da mandioca e do óleo de coco nutre e
fortalece o couro cabeludo propiciando a revitalização dos fios.
PARA CABELOS COM LUZES E/OU TINGIDOS.

COLÁGENO E ÔMEGA-3
KIT BANHO DE VERNIZ

KIT QUIABO E QUERATINA
KIT AÇÃO INSTANTÂNEA DESMAIA CABELO
Desenvolvido para o cabelo que está volumoso, opaco e sem vida. A alta
concentração de ingredientes ativos agem de forma instantânea, recuperando
e hidratando a fibra capilar, deixando seus cabelos selados, com brilho intenso
e nutrição super poderosa. Tudo isso faz com que seus cabelos desmaiem
desde a primeira aplicação. Resultado imediato de redução de frizz sem
pesar a fibra capilar. Fios nutridos, realinhados, brilhantes e maleáveis.
PARA CABELOS SEM VIDA, RESSECADOS E ENFRAQUECIDOS.
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Revitaliza os cabelos danificados, opacos e sem vida devido a
reparação das camadas mais profundas da fibra capilar, maximiza
a retenção de umidade, nutre e devolve a elasticidade natural da
fibra. Cabelos com um balanço natural e um brilho envernizado.
PARA CABELOS RESSECADOS E EMBORRACHADOS.
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GERMEN DE TRIGO E AVEIA
RESTAURAÇÃO COMPLETA
Especialmente desenvolvida com um sistema altamente
tecnológico e inovador que restaura os fios nutrindo
profundamente a fibra capilar.
PARA CABELOS FRAGILIZADOS E DESVITALIZADOS.

NEUTRALIZA O TOM
AMARELADO E ALARANJADO,
HIDRATA, RECUPERA
E REATIVA O BRILHO!
CALÊNDULA E ALOE VERA
CONTROLE DE OLEOSIDADE
Ideal para cuidar dos cabelos oleosos e mistos, pois limpa sem danificar
e deixa os cabelos soltinhos.
PARA CABELOS MISTOS. RAIZES OLEOSAS E PONTAS SECAS.

LINHAÇA DOURADA E AMARANTO
NUTRIÇÃO TOTAL
Nutrição, reconstrução e fortalecimento da fibra capilar, são alguns dos
benefícios da linha.
PARA CABELOS QUEBRADIÇOS E SECOS.
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LOIRO PLATINADO
EFEITO DESAMARELADOR
Tons alaranjados e/ou amarelados indesejados são o maior pesadelo das
mulheres loiras. Você que possui cabelos loiros ou descoloridos, com mechas ou
luzes, grisalhos ou brancos, com a linha Blond Color Plus
seus cabelos vão ficar com um tom de loiro ou descolorido
perfeito, platinado sem alaranjado, mais resistente e brilhante.
PARA CABELOS COM LUZES, MECHAS, DESCOLORIDOS
E GRISALHOS.
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- REPARAÇÃO E HIDRATAÇÃO COM ÓLEO DE
ARGAN SÉRIE OURO, BABOSA E CALÊNDULA
- pH BAIXO
- FIOS SELADOS, SEDOSOS, SEM FRIZZ, SEM
PONTAS DUPLAS E COM BRILHO INTENSO
. SEM SAL
. SEM PARABENOS
. SEM PETROLATO
. SEM SILICONES INSOLÚVEIS
. ANTI-FRIZZ
. CO-WASH
. BRILHO MÁXIMO
. CACHOS MODELADOS
. HIDRATAÇÃO PROLONGADA
. NUTRIÇÃO MÁXIMA
. PREVINE A QUEBRA E
FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS

. ÓLEO DE ARGAN
. ÓLEO DE ARGAN, BABOSA E CALÊNDULA
SÉRIE OURO - RESULTADO DE SALÃO
Os óleos da linha Argan Oil Therapy são coringas para os seus cuidados pessoais. Pois
tanto para os cabelos, quanto para a pele, oferece nutrição e hidratação. Nos cabelos,
repara, suavizando as pontas duplas, dando brilho e sedosidade. Para cuidados com a
pele, misture-o com algum creme ou loção hidratante Alquimia Cosméticos e fique
com sua pele super hidratada, macia e bem nutrida.
PARA CABELOS SECOS, DANIFICADOS E/OU QUIMICAMENTE TRATADOS.

ARGAN E ÓLEO DE COCO
CACHOS RESTAURADOS, LEVES,
ULTRA HIDRATADOS E DEFINIDOS
Manter cabelos cacheados e crespos perfeitos no dia a dia pode
ser um dilema. Isso porque a estrutura dos cabelos cacheados e
crespos dificulta a hidratação natural, tendendo a ficarem mais
ressecados que os demais. Esta linha oferece os cuidados com
hidratação e nutrição que eles precisam.
PARA CABELOS ONDULADOS, CACHEADOS E CRESPOS.
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ARGAN, BABOSA E CALÊNDULA
SÉRIE OURO - RESULTADO DE SALÃO
Oferece brilho, sedosidade e tratamento anti-frizz
principalmente para os cabelos quimicamente tratados,
ressecados e danificados. Linha composta por shampoo,
máscara reparadora, finalizador capilar e óleo.
PARA CABELOS QUIMICAMENTE TRATADOS.
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NOVIDADE!

NOVIDADE!

AGORA VOCÊ TEM ACESSO A
TECNOLOGIA USADA NOS
SALÕES DE BELEZA. CONFIRA!

ESTIMULA A
REGENERAÇÃO DOS FIOS
SECOS E FRAGILIZADOS
ÓLEO DE ARGAN, QUERATINA E ARGININA
RECONSTRUÇÃO TOTA
Enriquecido com óleo de argan, queratina e arginina, resgata a elasticidade
dos fios, principalmente os mais finos e fragilizados. É um botox natural com
a tecnologia Nutri Protection, que promove uma nutrição da fibra danificada
e auxilia na proteção para evitar danos futuros.
PARA CABELOS FINOS E FRAGILIZADOS.
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RECONSTRUTOR CAPILAR PROFISSIONAL GORDURA DE RÃ E BIOTINA
VITAMINAS E ATIVOS VEGETAIS

Enriquecida com vitaminas e ativos vegetais para proporcionar hidratação profunda e restauração completa dos fios, para realizar o resgate
imediato do brilho intenso, maciez e o movimento natural que seus cabelos merecem. Age na reconstrução das fibras capilares para que
fiquem fortalecidas e restauradas. Todos esses benefícios são oferecidos através de fórmulas altamente tecnológicas e inovadoras que
conferem leveza aos produtos e tratam seus cabelos sem deixá-los pesados.
PARA CABELOS SECOS, EXTRASSECOS E DANIFICADOS.
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CUIDADOS PESSOAIS
COM UM TOQUE
DE NATUREZA!

BENEFÍCIOS QUE
AUXILIAM NA
PROTEÇÃO
CORPORAL,
RENOVANDO E
HIDRATANDO A
PELE DIARIAMENTE

ESFOLIAÇÃO E HIDRATAÇÃO CORPORAL
MOMENTOS SUAVES E DE HARMONIA
Desenvolvido para te auxiliar nos cuidados pessoais. Para isso, foram selecionados elementos da natureza, tais como alecrim, flores de
maracujá e de laranjeira, para suavizar as consequências que o stress causa para a pele. Transforme o seu dia em momentos relaxantes e
de bem-estar, com este kit profissional.

NOVIDADE!

MANTER A PELE SAUDÁVEL E BONITA
É TOTALMENTE POSSÍVEL COM PEQUENOS
GESTOS DE CUIDADOS DIÁRIOS

CREMES HIDRATANTES
CORPORAIS
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Cuide do seu corpo de forma natural e com delicadeza, através dos cremes hidratantes
Alquimia Cosméticos. Sua fórmula leve e de fácil absorção, previne o ressecamento,
deixa sua pele macia e aveludada.

SABONETE LÍQUIDO CORPO E FACE AROMA DE AROEIRA E
LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL AVEIA E MEL
CUIDADOS DIÁRIOS
Com a Linha Dia a Dia, você recebe os benefícios de formulações leves, suaves e com uma
combinação de ingredientes multifuncionais, que agregam as melhores sensações para o seu
cotidiano. Sua pele limpa e hidratada por mais tempo!
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NOVIDADE!
BEM ESTAR , HIGIENE E HIDRATAÇÃO TODOS OS DIAS,
COM OS TRADICIONAIS DA ALQUIMIA!
DIA A DIA
LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL
A combinação do óleo de semente de uva, aveia e mel proporcionam uma hidratação
revigorante e iluminante à sua pele. Sua fórmula é leve e de rápida absorção, dá o toque suave
que sua pele precisa.

. ESSENCIAL PARA A
HIGIENE ÍNTIMA FEMININA
. EQUILIBRA O pH NATURAL
DO SEU CORPO
. PROTEJE DAS BACTÉRIAS
. SENSAÇÃO DE FRESCOR
E PELE MACIA

AROEIRA
SABONETE LÍQUIDO PARA CORPO E FACE
Rejuvenesça a beleza da sua pele. A sua experiência de banho será incrivelmente perfumada e
você ficará com a pele macia, nutrida, hidratada e muito cheirosa. Lavar o rosto corretamente
está entre os maiores cuidados que você deve ter com a epiderme na rotina de beleza, esta
fórmula suave contém um mix de extratos vegetais especialmente desenvolvido para cuidar e
limpar a sua pele, embelezando naturalmente.

MENTA - MORANGO - BARBATIMÃO
SABONETE LÍQUIDO FEMININO E SUAVE
Os Sabonetes Líquidos Feminino e Suave da Alquimia Cosméticos
limpam suavemente, sem remover a camada natural da pele, além de
uma agradável sensação de frescor e higiene. Possuem pH compatível.

PIMENTA ROSA E BARBATIMÃO
ORQUIDEA E BARBATIMÃO
SABONETE LÍQUIDO FEMININO E SUAVE
O barbatimão é uma planta medicinal muito utilizada na cultura popular desde os
índios e tem diversas funções entre elas, a saúde feminina. Pensando nisso, a Alquimia
Cosméticos desenvolveu a linha de Sabonetes Líquidos Feminino e Suave, com
vários extratos, aromas e sensações. Escolha o seu!
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SABONETES ÍNTIMOS
DERMATOLOGICAMENTE E GINECOLOGICAMENTE TESTADOS
Recomendada pelos principais ginecologistas e dermatologistas, a linha de Sabonetes Líquidos Íntimos Alquimia Cosméticos oferece a você
suavidade e conforto sem agredir a pele, além de deliciosas fragrâncias e sensação de frescor.
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MASSAGEADORES QUE
ALIVIAM O STRESS E
RELAXAM O CORPO

, ESSENCIAL - COM AÇÃO REFRESCANTE
. ALECRIM, ARNICA E ANDIROBA
. ARNICA & ERVA STA. MARIA
GÉIS PARA MASSAGEM CORPORAL

NOVIDADE!

Os tradicionais Géis para Massagens da Alquimia Cosméticos
têm mais de 10 anos de consagração de sua fórmula. Este sucesso
é devido a serem ricos em arnica, e outros componentes como
erva santa maria, eucalipto e centella asiática, que produzem
uma situação ideal para a realização de massagens revigorantes,
além de agradável sensação de frescor.

TRIPLA AÇÃO
- MASSAGEM
- HIDRATAÇÃO
- EFEITO
QUENTE/
FRIO

. ÓLEO DE MENTA
. HIDRATANTE EM GOTAS PARA OS PÉS
. ÓLEO PARA AS PERNAS DUPLA AÇÃO
. ÓLEO BELAS PERNAS TRIPLA AÇÃO
ÓLEOS PARA MASSAGEM E TRATAMENTO
Composições perfeitas para utilização numa intensa massagem
de estimulação à circulação pois conferem sensação de
relaxamento muscular e frescor. Proporcionam uma hidratação
intensa à sua pele e combatem o ressecamento. O Óleo de
Menta é um excelente aliado para aromatizar e refrescar o
hálito e pode ser usado em massagens relaxantes capilares.
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. GEL BRANCO
GEL PARA MASSAGEM CORPORAL

MEGAGEOL
GEL PARA MASSAGEM CORPORAL

MEGA MAX PRIME
POMADA MASSAGEADORA

Este Gel para Massagens de ativos vegetais somados ao
sebo de carneiro é altamente concentrado em copaíba,
arnica, erva santa maria e andiroba, não deixa a pele
pegajosa e o resultado é uma rápida absorção. Pode ser
combinado com uma massagem muscular relaxante,
pois possui um bom deslizamento e agradável sensação
de frescor. Auxilia na proteção da saúde da pele.

Formulado com um conjunto de ervas de caráter medicinal,
que são ricas em ácido fólico, vitaminas A, B1, B2 B12, C e
E. Tudo isso faz com que o Megageol Gel para Massagem
seja a opção ideal para quem procura uma massagem
relaxante ao final do dia, após prática de atividade física ou
esforço repetitivo.
O Megageol associado a uma massagem relaxante auxilia
na promoção da sensação de alívio da dor e fadiga
corporal.

Após a prática de exercício ou atividade física intensa, seja
por esporte ou dia a dia, vem a fadiga e os desconfortos,
principalmente na região lombar e nas pernas. A Pomada
Massageadora Mega Max Prime com sua fórmula
concentrada em óleos e extratos naturais, juntamente
com uma massagem relaxante auxilia no alívio da sensação
de desconfortos musculares e da fadiga. Tenha uma vida
saudável, pratique exercícios físicos regularmente.
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FRAGRÂNCIAS PARA
VOCÊ DEIXAR
A SUA MARCA
NO MUNDO!
PRA QUEM GOSTA DE
DESTACAR SUA
PERSONALIDADE ATRAVÉS
DE FRAGRÂNCIAS
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SMELL PREMIUM
KIT DE COLONIAS MASCULINAS E FEMININAS

CITIES
KIT DE COLONIAS MASCULINAS E FEMININAS

Ideal para quem busca inspiração na natureza. É o presente ideal para homens e mulheres cuja liberdade é poder buscar
melhores escolhas.

Oferece um conjunto de colônias masculinas e femininas, com um conceito urbano, marcante e jovem. Cada cidade, representa
uma fragrância diferente, que foram inspiradas nos perfumes mais famosos e consagrados da atualidade.
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NOVIDADE!

1

ELEVE SUA AUTO ESTIMA COM QUALIDADE
E MODERNIDADE!
2

. EFEITO SOFT-MATTE (NÃO CRAQUELA)
. HIDRATA
. ALTA COBERTURA E FIXAÇÃO
. LONGA DURABILIDADE
. FÁCIL DE APLICAR

3

4

5

6

7

8

9

10
1
2
3
4
5
6
20

DESLUMBRANTE
ROSA DO DESERTO
MALBEC
BOM BOM
CACAU
NUDE

MAKE A
KIT DE BATONS LÍQUIDOS MATTE - 12 CORES
Experimente diversas possibilidades de looks com as novas nuances
Make A Alquimia Cosméticos. As cores escuras são marcantes e tem o
poder de reforçar a determinação e autoconfiança femininos, enquanto
as tonalidades mais claras exaltam o romantismo e a delicadeza.

7
8
9
10
11
12

MARSALA ROYAL
INSINUANTE
FLOR DE CEREJEIRA
BARROCO
CAPUCCINO
LILÁS PASTEL

AGORA SÃO 12 CORES PARA
ARRASAR DIA E NOITE, DO
CASUAL AO FORMAL
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PRIMER FACIAL
SUAVIZA OS POROS E PREPARA A
PELE PARA A MAQUIAGEM

SEDOSIDADE E HIDRATAÇÃO
8 EM CADA 10 CONSUMIDORAS
PERCEBEM UM RESULTADO
SATISFATÓRIO NA PRIMEIRA
APLICAÇÃO

FÓRMULA MULTIFUNCIONAL
DE RÁPIDA ABSORÇÃO,
COM TEXTURA LEVE E
TOQUE AVELUDADO

DURABILIDADE
7 EM CADA 10 CONSUMIDORAS
PERCEBEM UMA MAIOR
DURABILIDADE DA MAQUIAGEM

REDUÇÃO DA OLEOSIDADE
9 EM CADA 10 CONSUMIDORAS
PERCEBEM UMA REDUÇÃO NA
OLEOSIDADE DA PELE, CAUSADA
PELA MAQUIAGEM
ALTO RENDIMENTO
SÃO NECESSÁRIAS APENAS
4 GOTAS PARA APLICAR
EM TODO O ROSTO

FÁCIL DE ESPALHAR
RECOMENDAMOS O USO DE
PINCEL PARA EVITAR TRANSFERÊNCIA
DE OLEOSIDADE DAS MÃOS

MILAGRE DO UNICÓRNIO
BLUE BERRY, VITAMINAS C e E
* PRIMER
* HIDRATANTE
* SÉRUM EMBELEZADOR
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Elaborada a partir de fitoextratos revitalizantes e antioxidantes, é uma grande
aliada da beleza, pois melhora a aparência da pele, contribuindo para sua
radiância e uniformidade. Rico em vitaminas C e E, que atuam na prevenção
das linhas de expressão, o Milagre do Unicórnio Make A - Alquimia Cosméticos
é um ótimo complemento para os cuidados do dia a dia. Além disso, pode ser
usado como primer antes da maquiagem.
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NOVIDADE!

SAIA DA ROTINA E
EXPERIMENTE UMA
BRINCADEIRA PRA LÁ
DE PRAZEROSA!

. POMADA PARA MASSAGEM CORPORAL
MANTEIGA DE DRAGÃO
. GEL PARA MASSAGEM CORPORAL SUPER JUST
. GEL PARA MASSAGEM CORPORAL MUY MACHO
. AROMATIZANTE BUCAL EXPLOSÃO DE BEIJO
. ÓLEO PARA MASSAGEM AZEITE DE VULCÃO
. SABONETE ÍNTIMO SEX SPUME
+ UM JOGO DE SENSAÇÕES ERUPCIÓN
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* DICA: Antes de entrar na brincadeira
do prazer, que tal um banho sensual
a dois com o Sabonete Íntimo Sex
Spume?!

Saia da rotina com o Jogo Erupción e garanta ao seu(sua) parceiro(a) uma erupção de sensações!
REGRAS DO JOGO:
1 - Retire todos os itens de dentro do caixa e feche a tampa.
2 - Note que cada face do cubo apresenta um produto diferente.
3 - Role o cubo no chão, na cama ou onde sua imaginação permitir, como se faz com um dado, e
desempenhe a preliminar sugerida na face do cubo que ficar para cima.
4 - Em seguida, será a vez de seu(sua) parceiro(a).
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. REALINHAMENTO
. CAUTERIZAÇÃO
. TRATAMENTO
. SUPER HIDRATAÇÃO
. RECONSTRUÇÃO
. MANUTENÇÃO HOME CARE

QUINOA, CREATINA, ÓLEOS DE ARGAN E ABISSÌNIA
NANOPARTÍCULAS DE SERICINA
. REALINHAMENTO MÁXIMO DA FIBRA
SEM FORMOLDEÍDO E SEM GLUTARALDEÍDO
. REPARADOR DE PONTAS
Preocupada com a saúde dos profissionais cabeleireiros e dos clientes,
a Alquimia Professional desenvolveu uma escova exclusiva para tratar e
disciplinar a fibra capilar. Mantenha seus cabelos lindos e saudáveis com
a Escova de Realinhamento Térmico Discipline Hair Liss. Sua inovadora
fórmula dispensa o uso de shampoo antirresíduo e máscara hidratante.
Contém óleo de argan, abissínia, ativos nanotecnológicos, proteínas e
aminoácidos. Favorece a reestruturação e a reposição de massa capilar,
recupera os cabelos porosos, deixando-os mais fortes, brilhantes, com
mais vida e fios alinhados, sem perder o movimento natural!
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SERICINA, CREATINA, ÔMEGA 3, 6
E 9, QUINOA, ÓLEOS DE ARGAN E ABISSÍNIA
. CAUTERIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE MASSA E
RECONSTRUÇÃO DOS FIOS DANIFICADOS
. MANUTENÇÃO HOME CARE
Antenada nas necessidades da mulher moderna, a Alquimia
Professional criou uma linha de hidratação compatível com os cabelos
que passaram por processos químicos. Ativos ultraconcentrados,
que proporcionam ação instantânea! Fios muito mais hidratados,
macios e disciplinados, com as fibras alinhadas macios e disciplinados
devido a ação da exclusiva fórmula com sericina, creatina, quinoa,
óleos de argan e abissínia, ricos em proteínas, e antioxidantes
ômega 3, 6 e 9, favorecendo a reconstrução da fibra capilar que foi
danificada por processos químicos. Com a linha Home Care você
terá uma manutenção profissional em sua casa.
PARA CABELOS QUIMICAMENTE TRATADOS E/OU
DANIFICADOS.
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NOVIDADE!

. DIMINUI A ESCAMAÇÃO
EXCESSIVA E COCEIRA
ASSOCIADAS A SEBORRÉIA.
. DEVOLVE O BRILHO,
A MALEABILIDADE E
PROPORCIONA
ALINHAMENTO CAPILAR.
. VITAMINAS B1, B6 E C
ÔMEGAS 6 E 9
MINERAIS E ENXOFRE.

ALHO DESODORIZADO E ÓLEO DE RÍCINO
REESTRUTURAÇÃO E REDUÇÃO DA QUEBRA
DOS FIOS
Direcionado para quem deseja a praticidade de obter resultados de
restauração, nutrição e hidratação dos fios em uma única linha. O
alho, conhecido e poderoso aliado natural, age na restauração da
saúde dos cabelos e do couro cabeludo. Fortalece e protege a fibra
capilar, favorece a produção de novos fios e é o elemento chave para
restauração, o que o torna um grande aliado de quem sofre com
queda devido à quebra. Extraído da semente da mamona, o óleo
de rícino é rico em ácidos graxos ômega 6 e ômega 9, que agem
em conjunto na selagem das cutículas da fibra capilar e retém os
nutrientes no fio, devolvendo o brilho natural e a maciez. Confere às
madeixas hidratação profunda, condicionamento dos fios e previne
a formação de pontas duplas. Em associação com o alho, ativa a
circulação do couro cabeludo e intensifica o crescimento de fios
mais fortes e saudáveis da raiz até as pontas.
PARA CABELOS QUIMICAMENTE TRATADOS E
FISICAMENTE DANIFICADOS.
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. REALÇA O VOLUME E
ESTIMULA A FORMAÇÃO DE
COLÁGENO.
. EVITA O ENVELHECIMENTO
PRECOCE DOS FIOS E
FAVORECE A REGENERAÇÃO
DO FOLÍCULO PILOSO.
. SILÍCIO ORGÂNICO,
ENXOFRE, VITAMINA C
E TANINOS.

CEBOLA E CAVALINHA
REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
NATURAL DOS FIOS
Quando se trata de estilo pessoal, os seus cabelos são fundamentais
para realçar a sua beleza! Por isso, quanto mais fortes e mais saudáveis
forem, melhor. De acordo com o conhecimento popular, o uso
regular da cebola e da cavalinha contribuem para o tratamento natural
de problemas capilares, pois são ricas em potentes antioxidantes,
enxofre, silício orgânico, vitamina C, taninos e selênio, que estimulam
a formação de colágeno e contribuem para manter o couro cabeludo
sempre saudável. Além disso, evitam o envelhecimento precoce dos
fios e favorecem a regeneração do folículo piloso. Promove a limpeza,
a nutrição adequada e a regulação do pH que o couro cabeludo
necessita, estimulando-o a revitalização e o desenvolvimento natural
dos fios. Com isso ocorre o realce do volume, melhora o brilho e dá
textura aos seus cabelos. Mantenha suas madeixas sempre nutridas e
fortes com a linha NUTRI FORTE.
PARA CABELOS FRACOS, ESCASSOS E SEM VIDA.
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LINHA LAVATÓRIO
ÓLEOS DE ARGAN E OJON COM A
PROTEÍNA DO LEITE
LINHA LAVATÓRIO - pH BAIXO, USO
DIÁRIO
A Alquimia Professional oferece a você um shampoo de lavatório
com a qualidade de tratamento, deixando seus cabelos limpos,
suaves, macios e com brilho. Condicionamento, suavidade, brilho
e maciez são alguns dos benefícios que o inovador sistema de
hidratação e e nutrição Nutritech PRO proporciona à fibra capilar,
sem sobrecarregá-la. Esse sistema de hidratação é exclusivo da
Máscara de Hidratação Capilar NutriTech PRO. Seu pH baixo é ideal
para manter e prolongar os resultados das escovas a base de ácido.
PARA CABELOS NORMAIS A RESSECADOS.

REPARAÇÃO | NUTRIÇÃO | BRILHO
ULTRA HIDRATAÇÃO
QUERATINA, ÓLEO DE COCO, D-PANTENOL
ESCOVA DE VERNIZ
NUTRIÇÃO TOTAL
A Escova de Verniz Alquimia Professional tem um
resultado super instantâneo. Fornece um brilho
luminoso envernizado, além de desmaiar os cabelos
imediatamente, porque repõe água (hidrata), lipídios
(nutre) e proteínas (repara) para a fibra capilar, que
são perdidos em processos como alisamento, tintura
e luzes. Surpreenda-se com a beleza, sedosidade e
brilho dos seus cabelos.
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CRONOGRAMA CAPILAR
HIDRATAÇÃO, NUTRIÇÃO E RECONSTRUÇÃO
. MACADÂMIA E KARITÉ
. GINKGO BILOBA, SEM DI LINO E BROTO DE BAMBU
. ARNICA, ALECRIM E ALOE VERA
. ARGAN
. QUERATINA E PROTEÍNA DO LEITE
Máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução são
itens de grande auxílio no cuidado dos fios. Pensando
nestas necessidades a Alquimia Cosméticos desenvolveu
esta linha de produtos que podem ser utilizados como
tratamento em casa, de uso simples e prático.
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ATENDIMENTO: (62) 3353-5047

contato@ alquimiacosmeticos.com

(62) 99868-5047

/alquimiacosmeticosoficial

www.alquimiacosmeticos.com

@alquimia.cosmeticos

