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TRATAMENTOS DE EXCELÊNCIA

ELISIR

TRATAMENTOS DE EXCELÊNCIA

Ingredientes naturais e high tech em sinergia
para os melhores tratamentos de beleza para o cabelo.
Elisir é uma gama de tratamentos de excelência
nascida da pesquisa e da experiência Helen Seward,
empresa especializada no desenvolvimento de produtos
profissionais para o cabelo.
Elisir propõe cinco linhas de produtos de ação
específica para responder às várias exigências
de tratamento:ARGANElisir, KERATElisir,
CHROMAElisir, REGENElisir e o novo NUTRIElisir.
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ELISIR HOME: cuidar da beleza do cabelo com gestos simples.
As linhas
ARGANElisir: a linha de beleza para todos os tipos de cabelo.
O antigo ritual do Óleo de Argão associado a um Óleo de Sementes de Mirtilo
especial, Omegablue®, nutre e hidrata sem tornar o cabelo pesado.
KERATElisir: a linha regenerante para cabelos encaracolados e crespos.
KERADINE-Complex®, Óleo de Ninfeia Branca e Extrato de Íris reconstituem a fibra
capilar e restituem densidade, luminosidade e suavidade ao cabelo,
com uma ação disciplinante.
CHROMAElisir: a linha de proteção para cabelos pintados.
Helio-Complex com Polifenóis de Girassol e Extrato de Mirtilo asseguram o respeito e
a proteção da cor, para um resultado cosmético intenso e de longa duração.

ELISIR PRO: para uma eficácia cosmética de especialistas.
As linhas
REGENElisir: a linha efeito lifting para cabelos finos.
Ácido Hialurónico Bio-Tech e Colagénio Vegetal renovam e restabelecem a fibra
capilar, que fica visivelmente mais densa e luminosa.
NUTRIElisir: a linha nutritiva para cabelos secos, muito secos, danificados e opacos.
Com Velvet Hair-Perfector e Extrato de Orquídea, nutre e aperfeiçoa o cabelo,
tornando-o suave e luminoso, para um efeito “puro veludo”.
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NUTRIELISIR
NOVO GÉNESE PARA O CABELO
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LIMPEZA DELICADA e EMOLIENTE

CHAMPÔ

Cod. 757 - 250 ml

Com Velvet-Hair Perfector e Extrato de Orquídea
OS BENEFÍCIOS
• Fórmula sem sulfatos
• Garante uma lavagem ultra delicada
• Realiza uma ação emoliente e desembaraçante
• Textura rica e cremosa
USO
Aplicar no cabelo molhado e massajar delicadamente.
Enxaguar abundantemente com água morna. Repetir a operação se necessário.

NUTRIÇÃO INTENSA para CABELOS MUITO SECOS

MÁSCARA

NUTRITIVO PARA CABELOS SECOS E OPACOS
NUTRIElisir é a inovadora linha de tratamentos de nutrição
específica dedicada aos cabelos secos, muito secos, danificados e
opacos.
As formulações dos produtos NUTRIElisir restituem uma
extraordinária suavidade e brilho graças a uma ação nutritiva
específica, acompanhada por um inovador efeito aveludado.
A eficácia dos produtos NUTRIElisir é garantida por fórmulas
profissionais com VELVET-HAIR PERFECTOR e EXTRATO de
ORQUÍDEA.
VELVET-HAIR PERFECTOR
É um sistema de polímeros altamente tecnológicos e inovadores
que garante uma ação nutritiva intensiva e aperfeiçoa a condição
da fibra capilar, conferindo uma textura extraordinariamente
aveludada.
• SILAMINE_POLYMER: nutre e reestrutura, protegendo a
cutícula do cabelo e, com a sua ação aperfeiçoadora, restitui uma
luminosa beleza à fibra capilar seca e danificada.
• SATIN_ELASTOMER: proporciona um efeito “hidratação
intensiva” e uma ação alisadora extraordinária com uma
sensorialidade única e surpreendente.
EXTRATO de ORQUÍDEA
É um precioso extrato natural com conhecidas propriedades
emolientes e protetoras.
Completam a eficácia dos produtos NUTRIElisir:
POLÍMERO DISCIPLINANTE/ALISANTE
TERMOPROTETOR
AGENTE ABRILHANTADOR com efeito LONG LASTING

Cod. 758 - 200 ml

Com Velvet-Hair Perfector e Extrato de Orquídea
OS BENEFÍCIOS
• Reestrutura intensamente a fibra capilar
• Realiza uma ação anticrespo
• Oferece uma excelente ação desembaraçante
• Confere suavidade e luminosidade extremas
USO
Aplicar no cabelo molhado e massajar.
Deixar atuar durante 5-10 minutos e enxaguar abundantemente.
AÇÃO POTENCIADA
Em caso de cabelos particularmente danificados e de espessura média/grossos,
recomenda-se adicionar à Máscara Nutritiva algumas gotas de Óleo Nutritivo.

NUTRIÇÃO INSTANTÂNEA QUOTIDIANA para CABELOS SECOS e OPACOS

LOÇÃO

Cod. 759 - 150 ml

Com Velvet-Hair Perfector e Extrato de Orquídea
OS BENEFÍCIOS
• Pré-styling: oferece uma ação hidratante intensiva
• Pós-styling: renova quotidianamente brilho e suavidade
USO
Agitar bem antes de usar. Vaporizar uniformemente sobre o cabelo húmido ou seco
e distribuir o produto com um pente. Não enxaguar.

NUTRIÇÃO e PROTEÇÃO LONG LASTING para CABELOS MUITO SECOS e DANIFICADOS

ÓLEO

Cod. 761 - 50 ml

Com Velvet-Hair Perfector e Extrato de Orquídea
OS BENEFÍCIOS
• Realiza uma elevada ação anticrespo
• Cria uma película alisante e aveludada sobre a fibra capilar
• Previne as pontas espigadas
• Protege do stress térmico e das micro agressões ambientais
USO
Aplicar uma pequena quantidade na palma da mão e distribuir uniformemente
no cabelo húmido ou seco. Não enxaguar.
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REGENELISIR
CABELOS RENOVADOS COM EFEITO LIFTING
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STEP 1: LIMPEZA HIDRATANTE-DENSIFICADOR

CHAMPÔ

Cod. 774 - 250 ml

Com Ácido Hialurónico Bio-Tech e Colagénio Vegetal
OS BENEFÍCIOS
• Fórmula sem sulfatos
• Garante uma lavagem ultra delicada
• Realiza uma ação hidratante e densificadora
• Garante um fácil desembaraçar e máxima luminosidade
USO
Aplicar no cabelo molhado e massajar delicadamente.
Enxaguar abundantemente com água morna. Repetir a operação se necessário.

STEP 2: RENOVAÇÃO LONG LASTING

SÉRUM

Cod. 775 - 100 ml

Com Ácido Hialurónico Bio-Tech e Colagénio Vegetal
OS BENEFÍCIOS
• Aumenta visivelmente a densidade e o volume do cabelo
• Realiza uma hidratação intensiva
• Confere suavidade e brilho extremos
USO
Após a lavagem com o champô REGENElisir, aplicar no cabelo molhado
e deixar atuar 15 minutos.
DOSE RECOMENDADA
• Cabelos médios-curtos: 10 ml
• Cabelos médios-compridos: 20 ml
Enxaguar com água morna.

EFEITO LIFTING PARA CABELOS FINOS
REGENElisir é o inovador tratamento estético para o cabelo com
efeito lifting em 2 STEPS, estudado para restituir corpo, volume e
brilho aos cabelos finos, sem brilho e sem volume.
Em poucos minutos, REGENElisir age sobre a fibra capilar fina
renovando-a e redensificando-a. Os cabelos ficam mais densos,
cheios, sedosos e extra brilhantes. Os resultados são visíveis até
5-6 lavagens.
A eficácia dos produtos REGENElisir é garantida pela ação
sinérgica do Ácido Hialurónico Bio-Tech e do Colagénio Vegetal.

PARA LO STYLING

SPRAY VOLUMIZANTE

Cod. 776 - 150 ml

Com Ácido Hialurónico Bio-Tech e Colagénio Vegetal
OS BENEFÍCIOS
• Realiza uma excelente ação volumizante na raiz
• Mantém o penteado com efeito natural
• Exalta visivelmente a densidade do cabelo
• Confere luminosidade
USO
Aplicar uniformemente sobre o cabelo molhado,
começando pela raiz. Não enxaguar.

ÁCIDO HIALURÓNICO BIO-TECH
Ativo biotecnológico muito rico em açúcares, consegue “capturar
e ligar a água”, oferecendo excelentes propriedades hidratantes.
COLAGÉNIO VEGETAL
Extraído da goma de Acácia com ação filmogeno-protetora,
assegura suavidade e hidratação duradouras.
AGENTES DENSIFICADORES ESPECÍFICOS
Inovadores ingredientes tecnológicos suportam e exaltam a
performance dos dois ativos de derivação natural, favorecendo a
sua deposição no cabelo e assegurando:
• densidade e volume
• ação protetora com aumento da força e resistência
da fibra capilar.
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CHROMAELISIR
A BELEZA DE UMA COR INTENSA E BRILHANTE
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CHAMPÔ

Cod. 765 - 250 ml

Com Helio-Complex e Extrato de Mirtilo
OS BENEFÍCIOS
• Lava delicadamente
• Realiza uma ação hidratante
• Restitui uma extraordinária luminosidade e suavidade
• Protege a cor cosmética
USO
Aplicar no cabelo molhado e massajar delicadamente.
Enxaguar abundantemente com água morna. Repetir a operação se necessário.

HIDRATANTE PROTETORA PARA CABELOS PINTADOS
CHROMAElisir é a linha específica para cabelos com coloração
e madeixas, com elevada ação hidratante e protetora da cor.
Os cabelos com coloração necessitam de atenções, especiais pois
os tratamentos de coloração e descoloração podem enfraquecêlos e torná-los frágeis, enquanto as micro agressões externas
podem alterar o seu brilho.

TRATAMENTO

Cod. 766 - 250 ml

Com Helio-Complex e Extrato de Mirtilo
OS BENEFÍCIOS
• Realiza uma ação hidratante intensiva
• Protege ativamente a a cor cosmética
• Assegura um imediato efeito desembaraçante
• Confere suavidade e maciez
USO
Aplicar no cabelo molhado, deixar atuar alguns minutos e enxaguar.

Então, é importante intervir com um tratamento específico capaz de:
• proteger a estrutura e a cor do cabelo tratado
• prevenir a desidratação
• reparar as alterações de superfície causadas pelas agressões
externas.
Os produtos CHROMAElisir apresentam uma mistura equilibrada
de ativos tecnológicos e naturais que garante o respeito e a
proteção da fibra capilar danificada mas também assegura uma
cor intensa, brilhante e de longa duração.
HELIO-COMPLEX
Complexo com uma função fotoprotetora e reparadora, composto
por:
• Escalol HP®: fotoprotetor de tratamento, estudado e patenteado
especificamente para a proteção do cabelo, aumenta a resistência
da fibra capilar e garante uma maior duração da cor. Graças à sua
natureza catiónica, é altamente compatível com o cabelo e facilita
o desembaraçar, confere densidade e suavidade, sem tornar o
cabelo pesado.
• Polifenoli da girasole: exercem uma ação preventiva e
reparadora dos danos causados pelos raios UV na fibra capilar,
garantindo uma coloração de longa duração.
EXTRATO DE MIRTILO
Rico em taninos, flavonoides e Vitamina C, com uma ação
antirradicais e antioxidante, assegura uma proteção da cor
cosmética.
AGENTES DE TRATAMENTO ESPECÍFICOS
Nas formulações CHROMAElisir estão presentes agentes
específicos dedicados ao tratamento do cabelo pintado que
restituem o brilho e a luminosidade da cor.

MÁSCARA

Cod. 767 - 250 ml

Com Helio-Complex e Extrato de Mirtilo
OS BENEFÍCIOS
• Reidrata em profundidade
• Restitui uma extraordinária suavidade e luminosidade
• Protege a cor
• Realiza uma extraordinária ação iluminante
• Garante um efeito condicionador potenciado para os cabelos pintados e danificados
USO
Aplicar no cabelo molhado e massajar.
Deixar atuar durante 5-10 minutos e enxaguar abundantemente.

FLUIDO PROTETOR BIFÁSICO

Cod. 768 – 200 ml

Com Helio-Complex e Extrato de Mirtilo
OS BENEFÍCIOS
• Hidrata instantaneamente
• Proporciona uma imediata ação desembaraçante
• Protege a cor
• Restitui luminosidade e suavidade
USO
Agite antes da utilização.
Vaporizar uniformemente no comprimento, sem enxaguar.
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KERATELISIR
CABELOS REGENERADOS E LUMINOSOS
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CHAMPÔ

Cod. 746 - 250 ml

Com KERADINE-Complex e Óleo de Ninfeia Branca
OS BENEFÍCIOS
• Lava com delicadeza e eficácia
• Ilumina e restitui ao cabelo o seu natural dinamismo e fluidez de movimento
• Disciplina o cabelo crespo
• Confere suavidade e leveza extrema
USO
Aplicar no cabelo molhado e massajar delicadamente.
Enxaguar abundantemente com água morna. Repetir a operação se necessário.

REGENERANTE ANTICRESPO
PARA CABELOS ENCARACOLADOS, CRESPOS E REBELDES
KERATElisir é a linha de tratamento que regenera o cabelo
crespo reconstituindo a fibra capilar e restituindo a sua
sedosidade e brilho originais.
Os produtos KERATElisir revitalizam a fibra capilar e desenvolvem
uma ação anticrespo dedicada quer a quem pretende cabelos
perfeitamente lisos, quer a quem pretende valorizar os cabelos
encaracolados, exaltando o seu brilho, densidade e movimento.
Garantem também:
• ação disciplinante
• termoproteção
• styling de longa duração em qualquer condição de humidade
KERATElisir é enriquecido com KERADINE-COMPLEX®, preciosa
combinação de QUERATINA + KERADYN HHTM
QUERATINA
Ação de sinergia de:
• Queratinas com baixo peso molecular que reconstituem e
reforçam a partir do interior a fibra capilar, oferecendo corpo e
densidade.
• Queratinas de alto peso molecular capazes de formar uma
película protetora e condicionadora, visível no aspeto renovado da
fibra capilar, brilhante e super suave.
KERADYN HHTM
É o inovador agente condicionador patenteado concebido para
influenciar positivamente as propriedades da superfície do cabelo
danificado, reduzindo a fricção entre as fibras e restabelecendo o
dinamismo natural do cabelo saudável. A ação de KERADYN HH
traduz-se num cabelo extraordinariamente sedoso ao tato, muito
macio e brilho.
Completam a eficácia dos produtos KERATElisir:
ÓLEO DE NINFEIA BRANCA
EXTRATO DE ÍRIS
TERMOPROTETOR
ESCUDO ANTICRESPO

MÁSCARA

Cod. 747 - 250 ml

Com KERADINE-Complex e Óleo de Ninfeia Branca
OS BENEFÍCIOS
• Reestrutura e revitaliza a fibra capilar
• Disciplina garantindo um desembaraçar fácil
• Termoproteção e escudo anticrespo
• Devolve ao cabelo o seu dinamismo natural
• Exalta o brilho do cabelo
USO
Aplicar no cabelo molhado e massajar.
Cabelo liso: deixar atuar 5-10 minutos.
Cabelo encaracolado: deixar atuar alguns instantes.
Enxaguar cuidadosamente com água morna.

SÉRUM ALISANTE

PARA CABELOS REBELDES

Cod. 748 - 125 ml

Com KERADINE-Complex e Óleo de Ninfeia Branca
OS BENEFÍCIOS
• Disciplina e desenvolve uma eficaz ação anticrespo nos cabelos rebeldes
• Alisa, reforça e reestrutura a fibra capilar
• Termoproteção
• Garante o controlo do styling durante muito tempo,
mesmo em condições de elevada humidade
USO
Aplicar uma pequena quantidade de produto na palma da mão e distribuir
sobre todo o cabelo, massajando o comprimento e as pontas. Não enxaguar.

FLUIDO ESTILIZANTE

Cod. 749 - 125 ml

PARA CABELOS ENCARACOLADOS E ONDULADOS

Com KERADINE-Complex e Óleo de Ninfeia Branca
OS BENEFÍCIOS
• Valoriza a tonicidade e o dinamismo dos caracóis, sem endurecer
• Realiza uma ação anticrespo
• Hidrata e define de forma natural
• Confere máxima luminosidade aos cabelos encaracolados e ondulados
USO
No cabelo molhado: aplicar uniformemente no comprimento e nas pontas, deixar
secar ao ar livre ou utilizar um difusor para acentuar o efeito.
No cabelo seco: aplicar na palma da mão e distribuir madeixa a madeixa, esfregando.
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ARGANELISIR
PRECIOSAS ALQUIMIAS PARA O CABELO
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CHAMPÔ

Cod. 738 - 250 ml

Com Omegablue e Óleo de Argão
OS BENEFÍCIOS
• Garante uma lavagem delicada
• Assegura reidratação
• Confere corpo e vitalidade
• Desenvolve uma ação protetora contra os radicais livres
USO
Aplicar no cabelo molhado e massajar delicadamente.
Enxaguar abundantemente com água morna. Repetir a operação se necessário.

MÁSCARA
ILUMINADOR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO
ARGANElisir é a linha de tratamento de excelência para
todos os tipos de cabelo que associa as preciosas virtudes do
Óleo de Argão com um Óleo de Sementes de Mirtilo especial,
Omegablue®.
A sinergia entre estes dois valiosos ingredientes assegura uma
tripla ação:
• nutritiva: restabelecimento da camada lipídica natural. Cabelos
mais volumosos e densos.
• restauradora: reestruturação da fibra capilar. Maciez, suavidade
e brilho.
• protetora: neutralização dos radicais livres. Ação anti-idade.
ÓLEO DE ARGÃO
O óleo de Argão é um preciosíssimo óleo vegetal utilizado há
milénios em virtude das suas múltiplas propriedades. A sua
eficácia foi comprovada também no campo tricológico e o seu
uso é justificado pela sua composição única e rica em:
• Ácidos gordos essenciais, em particular ÓMEGA-9, com uma
ação nutritiva e restauradora.
• Esqualeno, componente natural da camada hidrolipídica,
com uma ação protetora.
• Fitosteróis e tocoferóis, com uma atividade antirradicais livres.
OMEGABLUE®
Extraído das sementes de mirtilo silvestre, Omegablue® é um
ingrediente natural especial com uma ação reestruturante da
fibra capilar, idealmente utilizável na proteção quotidiana do
cabelo. Óleo muito leve, é rico em ácidos gordos essenciais
insaturados ÓMEGA 3 e ÓMEGA 6 e - como demonstrado por
estudos clínicos documentados - forma uma barreira protetora
e reparadora contra os agentes agressivos externos. Graças à
contribuição de antioxidantes naturais (Vitamina E), Omegablue®
protege também o cabelo da ação dos radicais livres, prevenindo
fenómenos derivados do stress oxidativo e, como tal, um
prematuro envelhecimento da fibra capilar e da coloração.

Cod. 739 - 250 ml

Com Omegablue e Óleo de Argão
OS BENEFÍCIOS
• Nutre a fibra capilar em profundidade, renovando corpo e densidade
• Garante uma excelente ação desembaraçante
• Realiza uma ação reestruturante
• Confere brilho e maciez
USO
Após a lavagem com o champô, aplicar no cabelo molhado, massajar e
enxaguar cuidadosamente com água morna.
AÇÃO POTENCIADA Em caso de cabelos particularmente tratados e danificados, deixar
atuar alguns minutos antes de enxaguar com cuidado. Neste caso, é possível
acrescentar algumas gotas de Óleo de Argão a Argan Mask durante a aplicação do produto.

ÓLEO

Cod. 737 - 100 ml

Com Omegablue e Óleo de Argão
OS BENEFÍCIOS
• Assegura uma rápida absorção: não cola e não deixa resíduos
• Confere um brilho extraordinário
• Garante um efeito anticrespo: cabelos disciplinados e fáceis de pentear
• Proporciona uma maciez extrema
• Devolve corpo e uma beleza renovada à fibra capilar
• Reduz o tempo de secagem: styling mais simples e rápido
• Protege quotidianamente do stress oxidativo e das micro agressões ambientais
USO
Antes do styling: distribuir algumas gotas no cabelo molhado e proceder à secagem.
Como proteção quotidiana: aplicar algumas gotas no cabelo seco e distribuir uniformemente.

MÁSCARA SPRAY 10 EM 1

Cod. 712 - 150 ml

Com Omegablue e Óleo de Argão
OS BENEFÍCIOS
• Assegura um extraordinário efeito desembaraçante e suavidade
• Oferece termoproteção
• Garante um efeito anticrespo
• Previne as pontas espigadas
• Desenvolve uma ação reparadora do cabelo danificado
• Styling mais simples e rápido
• Assegura maior duração do penteado
• Confere uma densidade extraordinária
• Garante máxima luminosidade e duração da cor
• Protege dos raios UV: ação anti-idade
USO
Pulverizar uniformemente no cabelo lavado e seco com toalha e distribuir
o produto com um pente. Não enxaguar.
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A COMUNICAÇÃO NO PONTO DE VENDA

SAMPLES

Cod. 7570 - 7580 - 7610

EXPO Cod. P/757
LEAFLET Cod. P/758P
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EXPO Cod. P/774
LEAFLET Cod. P/775P

SAMPLES

Cod. P/765 - P/767 - P/766

EXPO Cod. P/768
LEAFLET Cod. P/766P

SAMPLES

Cod. P/747 - P/746

EXPO Cod. P/748
LEAFLET Cod. P/749P

SAMPLES

Cod. P/739S - P/739M - P/739O

EXPO Cod. P/737
LEAFLET Cod. P/738P
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HELEN SEWARD IBÉRICA
info@helenseward.com.pt | TELEFONE: 243779595 | fax: 243789840 | www.helenseward.com.pt

