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CAPTURAMOS
A ESSÊNCIA

DA NATUREZA 
e extraímos os

melhores ingredientes.

UTILIZAMOS O QUE HÁ
DE MELHOR NA PESQUISA

 para obter os principios
ativos de última geração.

SEWARD MEDITER 
a escolha bio-eficaz para 
o tratamento e a beleza 

dos cabelos.
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SEWARD MEDITER: CONHECIMENTO, 
EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO

A constante aposta na pesquisa e na inovação 
estão na base dos produtos Mediter. Uma linha 
em contínua evolução, assente nos princípios 
básicos de uma ética ambiental e ecológica.

À selecção de ingredientes naturais oriundos 
exclusivamente da Bacia do Mediterrâneo junta-
se uma tecnologia de vanguarda que mantém 
intactas as suas características e propriedades. 
Na procura de ingredientes activos, são 
privilegiados os que provêm de explorações 
certificadas como biológicas. 

As matérias-primas utilizadas garantem os mais 
elevados e constantes padrões de qualidade.

A consciencialização ecológica e, 
nomeadamente, a atenção prestada às questões 
ambientais, resulta na alteração permanente 
dos ingredientes utilizados no fabrico das 
fórmulas através da introdução de novos 
princípios activos de reduzido impacto ambiental, 
sem nunca comprometer a eficácia dos produtos. NICKEL-TESTED 

SEM LIBERTADORES DE 
FORMALDEÍDO 

EFICÁCIA
PROFISSIONAL 

EXPERIMENTADA

FÓRMULAS 
DERMATOLOGICAMENTE 

TESTADAS
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SEWARD MEDITER: 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS destinados ao 
TRATAMENTO PROFISSIONAL DA PELE E 

DO CABELO no CABELEIREIRO

O DIAGNÓSTICO

Simples e de confiança com MVS 
Evolution System sistema de 
diagnóstico avançado.
Graças a um programa guiado de 
uso fácil, permite efetuar uma análise 
aprofundada do couro cabeludo 
e do cabelo. Permite individualizar 
com segurança, mas também com 
simplicidade a causa do problema e o 
melhor tratamento para a resolução. 

MVS Evolution System representa o 
instrumento indispensável para dar 
suporte ao profissional no salão. 

O SISTEMA

Seward Mediter fornece um serviço 
excelente e exclusivo. Um método 
profissional baseado em técnicas 
práticas, claras e gestos precisos, 
para assistir da melhor maneira a 
cliente e acompanhá-la durante todo 
o percurso do tratamento, desde o 
momento do diagnóstico até à saída 
do salão.

OS PROGRAMAS

A filosofia Mediter baseia-se 
em ’Programas’ de tratamento 
direcionados e subdivididos em:

Programas profissionais
Realizados somente no salão, 
preveem passos bem definidos a 
que corresponde a aplicação de um 
produto específico. 

Programas de manutenção
Efetuados em casa, fazem parte e 
completam o percurso iniciado no 
salão, garantindo a manutenção dos 
resultados obtidos.
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 Adjuvante anti-queda 
 Ação anti-envelhecimento com Extratos 

Botânicos e BIOTINYL-Complex

 O tratamento profissional REFORCE, graças à ativos 
com ação dermo – purificante, estimulante da micro 
circulação e proteção anti – envelhecimento, propõe-se 
como resposta ideal ao problema da queda. 

 Quando realizado oportunamente e com regularidade, 
o programa REFORCE favorece uma recuperação 
funcional do folículo pilífero, promovendo o crescimento 
de cabelo mais saudável e forte e atrasando a queda 
deste.

REFORCE
FORTIFYING PROGRAMME

PASSO 1
REFORCE Detoxifying Tonic:

Tónico desintoxicante depreparação 

do cabelo e massagem drenante.

PASSO 3
REFORCE Fortifying Concentrate:

Concentrado de acção fortificante e 

densificante, e massagem de repartição.

PASSO 2
REFORCE Fortifying Shampoo:

Champô de limpeza fortificante 

Com a escova i-hair, que combina a acção dos raios infra-vermelhos, da micro-
electroporação e do movimento dos iões, é possível estimular a vascularização e o 
metabolismo celular.

O PROGRAMA NO SALÃO
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 Reconstrução progressiva
 Programa anti-envelhecimento 

com Polifenois de Uva Branca e 
Hairsphere®

 REMEDY é o tratamento profissional 
dedicado à reconstrução completa e 
duradoura do cabelo, o remédio decisivo 
sempre e cada vez que o cabelo se apresente 
especialmente danificado e sem matéria.

 O tratamento é realizado exclusivamente no 
salão.

PASSO 1
REMEDY Activator Shampoo:

Champô de preparação do cabelo

Com Trico-Activator, a prancha de alisamento a frio de tecnologia 
combinada (infra-vermelhos + ultra-sons), potencia a acção 
reconstrutora da estrutura do cabelo no interior das células da 
máscara Filler Mask.

 O PROGRAMA NO SALÃO

REMEDY
MULTI-ACTIVE PROGRAMME

PASSO 2
REMEDY Filler Mask:

Máscara de reconstrução capilar interior

PASSO 3
REMEDY Sealing Fluid:

Fluido de reconstrução capilar exterior
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THERAPY
PURIFYING PROGRAMME

 Ação purificadora anti-caspa com Extratos 
Botânicos e PRE-BIOTIC System

 Tratamento profissional estudado para combater 
a caspa, distúrbio muito comum que pode ser 
acompanhado por um excesso de sebo e levar a ardor 
e vermelhidão.

 A linha PURIFYING assegura o controlo das causas 
que originam a caspa, seja no caso da caspa seca ou 
oleosa e permite restabelecer as condições funcionais 
ótimas do couro cabeludo, melhorando as qualidades 
estéticas e sensoriais deste.

PASSO 1
REFORCE Detoxifying 

Tonic:
Tónico desintoxicante de pre-
paração do cabelo e massa-

gem drenante.

PASSO 2
THERAPY Peeling Gel:

Gel de limpeza exfoliante.

PASSO 3
THERAPY Purifying  

Shampoo: 

Champô de limpeza com 

acção purificante.

PASSO 4
THERAPY Purifying Fluid: 

Fluido de acção purificante e 

normalizante, e massagem de 

repartição.

Mediter BREEZE é o instrumento profissional que potencia as propriedades
dos produtos nebulizados e reforça a eficácia do tratamento.

O PROGRAMA NO SALÃO
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 Ação sebo-equilibrante 
 Limpeza delicada com Extratos Botânicos e 

BIO-Complex

 O tratamento profissional BALANCING, quando 
realizado oportunamente e com regularidade, garante a 
melhoria do estado do couro cabeludo e dos cabelos 
oleosos. 

 Os produtos da linha oferecem uma ação delicada 
detergente e purificante sempre respeitando o couro 
cabeludo. Eficaz no controlo da colonização micróbica e 
na melhoria do cabelo que re-encontra corpo e volume.

THERAPY
BALANCING PROGRAMME

THERAPY BALANCING aposta na estética e na experiência sensorial com tratamentos anti-sépticos 
específicos (cabelos oleosos / cabelos secos).

O PROGRAMA NO SALÃO

PASSO 1
REFORCE Detoxifying Tonic:

Tónico desintoxicante de preparação do 

cabelo e massagem drenante.

PASSO 2
THERAPY Clay Mask:

Máscara de limpeza

e purificação profunda.

PASSO 3
THERAPY Balancing Shampoo: 

Champô de limpeza

específico.
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 Ação calmante
 Anti-inflamatória com Extratos 

Marinhos e CALM-Complex

 O couro cabeludo sensível é aquele 
que, em contacto com substâncias ou 
agentes externos, reage de maneira intensa 
manifestando comichão, ardor, vermelhidão e 
descamação.

 A linha COMFORT garante uma limpeza 
delicada, porém eficaz do couro cabeludo 
sensível e delicado e age, especificamente 
para atenuar a irritação e promover uma  
sensação de bem-estar e alívio.

/  Couro cabeludo sensibilizado e vermelho.

/ Antes e depois de tratamentos com produtos químicos (coloração, descoloração, 
ondulação, alisamento) que podem estar na origem de alergias e hipersensibilidade 
cutânea.

/ Como tratamento coadjuvante específico no caso de couro cabeludo oleoso ou com caspa.

INDICADO NOS SEGUINTES CASOS

COMFORT
SOOTHING PROGRAMME
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 Cabelos brilhantes
 Sedosos e protegidos com Óleo de 

Argan Bio e GLOSSYLIANCE-Complex.

  Factores como as agressões ambientais do 
dia-a-dia (sol, humidade excessiva, vento, pó, 
poluição, radicais livres), os agentes químicos 
ou os tratamentos utilizados (escovagem 
excessiva, calor do secador), podem danificar 
o cabelo. O cabelo fica mais quebradiço ou 
baço.

 ALCHEMY Shiny Programme é um 
tratamento que protege, confere luminosidade 
e suavidade, fortalece a fibra capilar e devolve 
a beleza natural do cabelo.

/ Para todos os tipos de cabelo.

/ Cabelo quebradiço e baço.

/ Para fortalecer a fibra capilar e conferir luminosidade ao cabelo pintado ou não.

/  Para proteger o cabelo antes do penteado, prevenir as pontas espigadas, manter 
a cor e combater os sinais de envelhecimento.

INDICADO NOS SEGUINTES CASOS

ALCHEMY
SHINY PROGRAMME
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 Nutrição profunda
 Ação re-estruturante com Ceramidas 

Bio-Tech e OLEA-Complex

 O cabelo agredido por agentes externos 
torna-se opaco, seco, fatigado e crespo, 
favorecendo a formação de nós.

 NUTRIVE Repair Programme é um 
tratamento nutritivo e re-estruturante que 
garante a recuperação do estado natural 
e das condições originais da fibra capilar, 
restituindo ao cabelo a densidade, brilho e 
facilidade de pentear.

NUTRIVE
 REPAIR PROGRAMME

/  Para cabelos secos e crespos.

/  No caso dos cabelos secos que apresentam zonas particularmente sensibilizadas e 
porosas, recomenda-se um tratamento normalizante: aplicar a máscara NUTRIVE Olea, 
deixar actuar durante 3-5 minutos e aplicar em seguida a loção NUTRIVE Repair.

INDICADO NOS SEGUINTES CASOS
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 Hidratação intensiva
 Proteção da cor com Extratos de Fruta 

e ACE-Complex
 O cabelo submetido a tratamentos de coloração 

e descoloração cosmética encontra-se 
maioritariamente exposto às micro - agressões 
externas. Com o passar do tempo, a cor 
cosmética pode-se tornar apagada ou opaca, 
o cabelo enfraquece, perdendo elasticidade e 
hidratação, com uma formação frequente de 
“pontas espigadas”.

 HYDRA Hydrating Programme é um tratamento 
específico, que garante proteção da estrutura 
e da cor do cabelo, prevenir a desidratação e 
reparar as alterações de superfície. É a garantia 
de um cabelo saudável e de uma cor cosmética 
brilhante, intensa e de longa duração.

/  Para cabelos pintados/quimicamente tratados e sensibilizados.

/ Após uma coloração para equilibrar o pH da fibra capilar.

/  No caso de cabelos pintados/quimicamente tratados e particularmente finos, recomenda-
se utilizar o champô HYDRA Hydrating e aplicar em seguida o fluido HYDRA Hydrating.

/ No caso de cabelos muito estragados, aplicar a máscara HYDRA.

INDICADO NOS SEGUINTES CASOS

HYDRA
 HYDRATING PROGRAMME
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 Protecção quotidiana
 Protecção térmica para utilizar antes 

do penteado com Polifenóis de Uva 
Vermelha e POLYFRUCTOL-Complex

 É ponto assente que os estilos de vida 
modernos e a poluição das cidades que 
habitamos são uma fonte de stresse para 
todos os tipos de cabelo.

 A linha RADIANT oferece soluções 
específicas para cabelos rebeldes, finos 
ou normais, que eliminam suavemente as 
substâncias poluentes, hidratam, conferem 
luminosidade e protegem o cabelo do 
penteado.

/ Para cabelos stressados, como protecção térmica a utilizar antes do penteado.

/ Para cabelos normais e finos, como tratamento diário.

/ Para cabelos rebeldes, como tratamento de controlo do nível de hidratação do cabelo 
frisado.

INDICADO NOS SEGUINTES CASOS

RADIANT
ANTI-POLLUTION PROGRAMME
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REFORCE REMEDY

DETOXIFYING TONIC 1/T
Tónico preparador do couro cabeludo ação desintoxificante, com Óleo Es-
sencial de abeto branco e DETOX-Complex. Prepara o couro cabeludo para 
os tratamentos sucessivos através da “neutralização” de agentes poluentes 
ambientais, a remoção de impurezas e o estímulo ativo da micro circulação 
sanguínea.
125ml / cod. 107

FORTIFYING SHAMPOO 1/S 
Champô fortificante, coadjuvante na prevenção da queda de cabelos, com 
Extratos Botânicos e pro-Vitamina B5. Com ação purificante e tonificante, é 
estudado para otimizar as condições higiénicas do couro cabeludo, prepa-
rando esta para receber os tratamentos específicos sucessivos de modo a 
retirar o máximo benefício.
1000ml / cod. 0109 • 300ml / cod. 109 • 75ml cod. 1090

FORTIFYING CONCENTRATE 1/L
Loção fortificante anti-idade, coadjuvante na prevenção da queda do cabelo 
com ação estimulante da micro circulação, com Extratos Phyto-Tech e 
BIOTINYL-Complex. Loção-gel concentrada para um tratamento fortalecedor 
auxiliar na prevenção da queda de cabelo, desempenha uma ação fortalecedora 
anti-envelhecimento no folículo pilífero.
24 x 10ml / cod. 1080 • 8 x 10ml / cod. 108 • 125 ml / cod. 0108

MANUTENÇÃO
FORTIFYING SHAMPOO / FORTIFYING CONCENTRATE

ACTIVATOR SHAMPOO 7/S
Banho capilar preparador para cabelos estragados e sem matéria, com Po-
lifenois de Uva e Hairsphere®. A base detergente, cuidadosamente seleccio-
nada, enriquece-se com os componentes emulientes para garantir a delica-
deza do lavagem, elimina perfeitamente resíduos e impurezas.
500ml / cod. 0791

FILLER MASK 7/M
Máscara-gel corporizante para cabelos estragados e sem matéria, com 
Polifenois de Uva e Aminoácidos do trigo. O centro do programa Remedy: 
máscara - gel corporizante muito perfumante, estudada de propósito para 
renovar o corpo e a plenitude da fibra capilar empobrecida. 
500ml / cod. 0792

SEALING FLUID 7/L
Fluido selante protetor para cabelos estragados e sem matéria, com Polife-
nois de Uva e Microemulsión Elastomérica. A fase de conclusão do programa 
Remedy, o precioso e indispensável sigilo á um tratamento exclusivo e alta-
mente profissional.
24 x 8ml / cod. 0793

COMFORT

SOOTHING SHAMPOO 9/S
Champô eudérmico específico para couro cabeludo sensível, com Extratos Marinhos e pro-Vi-
tamina B5. Fórmula avançada com elevada tolerância cutânea, garante uma limpeza delicada 
favorecendo uma condição de bem-estar do couro cabeludo. SULFATE FREE 
1000ml / cod. 0907 • 300ml / cod. 907 • 75ml / cod. 9070

ACTIVE LOTION 9/L
Loção eudérmica calmante para couro cabeludo sensível, com Extratos Marinhos e CALM-Complex. 
Loção concentrada e equilibrada para um reforçado tratamento calmante: re-hidratada intensamen-
te e protege o couro cabeludo sensível e irritado, deixando uma agradável sensação de bem-estar.
8 x 10ml / cod. 908 • 24 x 10ml / cod. 0908
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PURIFYING

PEELING GEL 6/P
Gel esfoliante anti-caspa para cabelos, com Extratos Botânicos e PRE-BIO-
TIC System. Gel para lavar, é um tratamento de choque anti-caspa que des-
empenha uma profunda ação purificante e reguladora, respeitando a fibra ca-
pilar. Tonifica o couro cabeludo e produz uma agradável sensação de frescor.
100ml / cod. 694

PURIFYING SHAMPOO 6/S1
Champô purificador anti-caspa, específico para couro cabeludo e cabelos 
oleosos, com Extratos de Murta e Urtigas e PRE-BIOTIC System. Champô 
específico para o tratamento do couro cabeludo oleoso e com caspa, limpa 
delicadamente removendo na perfeição as impurezas e resíduos de caspa, 
sem estimular a secreção sebácea.
1000ml / cod. 0693 • 300ml / cod. 693 • 75ml / cod. 6930

PURIFYING SHAMPOO 6/S2
Champô purificador anti-caspa, específico para couro cabeludo e cabelos 
secos, com Extratos de Urtigas e Malva e PRE-BIOTIC System. É o trata-
mento de  lavagem específico dedicado ao caso problemático, porém muito 
frequente do couro cabeludo com caspa na presença de cabelos tratados 
quimicamente e danificados.
1000ml / cod. 0692 • 300ml / cod. 692 • 75ml / cod. 6920

PURIFYING FLUID 6/F
Fluído purificador, tratamento anti-caspa para cabelos, com Extratos Bo-
tânicos e PRE-BIOTIC System. Inovador tratamento anti-caspa, protege e 
reforça os mecanismos naturais de defesa cutânea favorecendo a normali-
zação do aspeto inestético causado pela caspa oleosa ou seca.
100ml / cod. 695

MANUTENÇÃO 
PURIFYING SHAMPOO 6/S1 / PURIFYING FLUID / 
PURIFYING SHAMPOO 6/S2

BALANCING

CLAY MASK 3/M
Máscara sebo- absorvente reequilibrante para cabelos, com Argilas Naturais 
e BIO-Complex. Representa um tratamento de lavagem intermédia de ge-
ração inovadora: graças às argilas a fórmula purifica o couro cabeludo para 
uma absorção natural, sem estimular a secreção sebácea.
500ml / cod. 0392

BALANCING SHAMPOO 3/S1
Champô sebo-equilibrante específico para couro cabeludo e cabelos oleo-
sos, com Argilas Naturais e BIO-Complex. Champô à base de argila com tex-
tura rica e macia, limpa delicadamente removendo na perfeição a impureza 
sem estimular a secreção sebácea e oferecendo uma experiência sensorial 
na aplicação, não só invulgar como agradável, com produção de uma espu-
ma cremosa ao tato e especialmente abundante.
1000ml / cod. 0390 • 300ml / cod. 390 • 75ml / cod. 3900

BALANCING SHAMPOO 3/S2
Champô sebo-equilibrante específico para couro cabeludo oleoso e cabelos 
secos, com Extratos Botânicos e BIO-Complex. É o tratamento detergente 
específico dedicado ao caso problemático, porém muito frequente, do couro 
cabeludo oleoso na presença de um cabelo tratado e danificado.
1000ml / cod. 0391 • 300ml / cod. 391 • 75ml / cod. 3910

MANTENIMENTO
BALANCING SHAMPOO 3/S1
BALANCING SHAMPOO 3/S2
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ALCHEMYNUTRIVE

ARGAN SHAMPOO 13/S
Champô iluminante com Óleo de Argan Bio e GLOSSYLIANCE-Complex. 
Lava com delicadeza, eliminando perfeitamente as impurezas enquanto a sua 
dedicada ação alisante ilumina intensamente a fibra capilar. Facilita o pentea-
do e proporciona uma considerável maciez: graças à sua ação reidratante e 
restabelecedora, a fibra capilar readquire corpo, vigor, tonicidade e leveza.
1000ml / cod. 1302 • 300ml / cod. 1301 • 75ml / cod. 1308

ARGAN MASK 13/M 
Máscara nutritiva iluminante com Óleo de Argan Bio e GLOSSYLIAN-
CE-Complex. Nutre em profundidade com ação reestruturadora e restabelece-
dora. A sua dedicada ação alisante melhora sensivelmente a condição da fibra 
capilar agindo sobre as lascas descoladas da cutícula, tornando a fechá-las 
e reforçando a coesão das mesmas: proporciona, portanto, brilho e maciez 
extremos. Com excelente efeito desembaraçador, neutraliza as cargas eletros-
táticas, sem tornar os cabelos pesados
500ml / cod. 1307 • 250ml / cod. 1306 • 75ml / cod. 1309

ARGAN OIL 13/O
Óleo protetor iluminante com Óleo de Argan Bio e Vitamina E.
A sua ação condicionadora filmógena e alisante garante maciez realçando 
o brilho da fibra capilar. Torna os cabelos disciplinados e fáceis de pentear, 
protegendo-os do calor do secador e facilitando a realização do penteado. 
Fórmula de rápida absorção, assegura proteção diária contra o stress oxi-
dativo e as micro-agressões ambientais, iluminando instantaneamente a cor 
natural e cosmética da fibra capilar.
125ml / cod. 1303 • 30ml / cod. 1310

ARGAN SPRAY MASK 10 in 1 13/F
Máscara spray 10 em 1 com Óleo de Argan Bio e GLOSSYLIANCE-Com-
plex A fórmula, extremamente versátil, age quer como produto pré-styling 
quer como tratamento condicionador proporcionando ‘10 benefícios’:
• Ação restruturante • Excelente desembaraçador • Efeito anti-crespo • Ter-
mo-proteção • Estilo mais simples e rápido • Extraordinária corposidade e 
suavidade • Máxima luminosidade
8. Maior fixação do penteado • Prevenção das pontas duplas • Proteção 
anti-idade/ Duração da cor cosmética
125ml / cod. 1305

REPAIR SHAMPOO 4/S
Champô nutriente para cabelos secos, com Ceramidas Bio-Tech e OLEA-
Complex. Formulação cosmética rica que oferece uma limpeza delicada e 
perfeita da fibra capilar complementar a uma ação cosmética reestruturante 
específica. 
1000ml / cod. 0414 • 300ml / cod. 414 • 75ml / cod. 4140

OLEA MASK 4/M
Máscara de nutrição profunda para cabelos secos, com Ceramidas Bio-Tech 
e OLEA-Complex. Estudada para o tratamento específico do cabelo seco e 
crespo: nutre em profundidade, melhorando corpo, resistência e elasticidade.
500ml / cod. 0415 • 250ml / cod. 415 • 75ml / cod. 4150

REPAIR LOTION 4/L 
Loção nutriente intensa para cabelos secos, com Extratos de Azeitona e Pro-
teínas de Trigo Funcionalizadas. Loção com ação reparadora intensiva e pro-
longada que age onde a fibra capilar se encontra mais danificada e sensível. 
8 x 10ml / cod. 417

OLEA FLUID 4/F
Fluído nutriente alisador para cabelos secos e crespos, com Óleos Botânicos e 
Vitamina E. Disciplina os cabelos sem os deixar pesados, dando-lhes maciez, 
facilidade de pentear e melhorando o corpo e elasticidade dos cabelos secos 
e crespos. 
125ml / cod. 416
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HYDRA

HYDRATING SHAMPOO 5/S
Champô de hidratação profunda para cabelos coloridos e tratados, com Ex-
tratos de Fruta e ACE-Complex. Rica formulação cosmética hidratante, que 
oferece uma limpeza delicada e perfeita da fibra capilar colorida respeitando 
a cor cosmética. Facilita o desembaraçar e pentear, restituindo o brilho e 
maciez.
1000ml / cod. 0525 • 300ml / cod. 525 • 75ml / cod. 5250

HYDRATING CONDITIONER 5/C
Tratamento amaciador de hidratação intensa para cabelos coloridos e tra-
tados, com Extratos de Fruta e Vitamina E. Tratamento condicionador com 
ação hidratante intensiva, que protege a cor natural e cosmética dos ca-
belos, aumentando a resistência dos cabelos às micro agressões externas, 
com ação de anti-envelhecimento.  
1000ml / cod. 0527 • 300ml / cod. 527 • 75ml / cod. 5270

HYDRATING MASK 5/M
Máscara de hidratação profunda para cabelos coloridos e tratados, com Ex-
tratos de Fruta e Vitamina E. Hidrata novamente em profundidade restituindo 
um toque extraordinário e luminosidade aos cabelos coloridos e muito danifi-
cados com uma excelente ação anti-estática. Também oferece uma proteção 
superior anti-envelhecimento e anti-oxidante da cor cosmética.
500ml / cod. 0531 • 250ml / cod. 531 • 75ml / cod. 5310

HYDRATING FLUID 5/F
Bi-fase hidratação instantânea para cabelos coloridos e tratados, com Biofe-
nóis de Laranja Vermelha e Vitamina E. Fórmula dirigida para uma proteção 
ativa da cor cosmética e da fibra capilar tratada: aumenta a resistência do 
cabelo às agressões externas restituindo a facilidade de pentear e um brilho 
extraordinário.
200ml / cod. 529 • 75ml / cod. 5290

RADIANT

RELAX SHAMPOO 2/S1
Champô disciplinador brilho extremo para cabelos rebeldes, proteção an-
ti-poluição. Com Óleo de Groselha Preta e POLYFRUCTOL-Complex. Formu-
lação cosmética rica, com efeito - liso na fibra capilar rebelde, que oferece 
uma limpeza delicada, removendo na perfeição poeiras e poluentes, garan-
tido o controlo dos volumes dos cabelos com tendência a serem crespos e 
difíceis de “domar”.
1000ml / cod. 0254 • 300ml / cod. 254 • 75ml / cod. 2540

DAILY SHAMPOO 2/S2
Champô corporizante brilho extremo para cabelos normais – uso frequente, 
com proteção anti-poluição. Com Extrato de Romã e POLYFRUCTOL-Com-
plex. Fórmula champô com uma ação corporizante e com uma textura agra-
dável, limpa perfeitamente removendo resíduos de poeiras e fumo, para um 
gesto quotidiano que se traduza em bem-estar.
1000ml / cod. 0255 • 300ml / cod. 255 • 75ml / cod. 2550

VOLUME SHAMPOO 2/S3
Champô volumizante brilho extremo para cabelos finos, proteção anti-po-
luição. Com Vinagre de Fruta e POLYFRUCTOL-Complex. Com uma ação 
volumizante, esta fórmula limpa com suavidade o cabelo stressado e fino, 
eliminando perfeitamente as impurezas.
1000ml / cod. 0256 • 300ml / cod. 256 • 75ml / cod. 2560

ABSOLUTE CONDITIONER 2/C
Tratamento condicionador brilho extremo para cabelos stressados, proteção 
anti-poluição. Com Polifenois de Uva Vermelha e POLYFRUCTOL-Complex. 
Bálsamo-creme com uma textura inovadora, com ação condicionadora e 
qualidade desembaraçadora rápida e eficaz, sem dar um ar pesado.
1000ml / cod. 0258 • 300ml / cod. 258 • 75ml / cod. 2580

THERMO-ACTIVE FLUID 2/F 
Fluído termo-protetivo brilho extremo para cabelos stressados, proteção 
anti-poluição. Com Polifenois de Uva Vermelha e POLYFRUCTOL-Complex. 
Fluído condicionador termoprotetor, ideal para uma aplicação pré-styling: ga-
rante uma eficaz proteção, mantendo um elevado grau de hidratação interna 
do cabelo e tornando-o mais resistente aos tratamentos térmicos.
125ml / cod. 257
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A COMUNICAÇÃO
NO SALÃO

para informar e influenciar a cliente

/  O CABELEIREIRO É UM LOCAL CUJA ACTIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA CONSISTE NO 
TRATAMENTO DA PELE E DO CABELO.

/  É AQUI QUE O PROFISSIONAL TRABALHA PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR DO CABELO.

/   É AQUI QUE A COMPETÊNCIA FAZ DOS PRODUTOS SEWARD MEDITER PROTAGONISTAS 
INDISCUTÍVEIS.

A avaliação dos Programas Mediter incide sobre a manutenção e promoção de uma utilização regular e constante dos produtos.

Os resultados são evidentes quando o atendimento prestado no salão é seguido de uma venda de produtos adequada e 
competente. A(o) cabeleireira(o) tem ao seu dispor diversos materiais de apoio que facilitam o seu trabalho.

LEAFLET P/531

Com informações sobre
os produtos Mediter.

WINDOW CHART P/416

Os reclames nas montras são a solução 
ideal para chamar a atenção do cliente, 
na medida em que geram curiosidade 
através de uma forma de publicidade 
apelativa.

DESK DISPLAY P/391C

Com os novos produtos ou as 
promoções do momento.
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TRAVEL POCHETTE P/4140

Para experimentar os produtos ou 
para usar em viagem (para miniaturas 
de 75ml).

EXPO TOTEM P/527

uma cativante vitrina e
expositor 2 em 1 (23x23xh96 cm).

SHOPPER P/115 

Para levar ou oferecer os 
produtos comprados.

SEWARD BOXES P/0039 

Caixas personalizadas de acordo 
com o programa de tratamento.

FLOOR DISPLAY P/119

Apresentação clara e apelativa da 
linhe de produtos.

SAMPLES

Ideais para experimentar os 
produtos. 
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TECHNICAL BOOK

ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
PARA CABELEIREIRO

OS INSTRUMENTOS 
DO PROFISSIONAL

DIAS NO CABELEIREIRO 
DESTINADOS AOS CLIENTES

APRESENTAÇÃO DA LINHA DE TRATAMENTO 
MEDITER E OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ÉTICA 
AMBIENTAL E ECOLÓGICA.

MATERIAL DIDÁCTICO 
LIVRO TÉCNICO P/109 

Após uma análise ao estado e ao tipo de cabelos, 
bem como aos principais problemas de pele, 
seguir-se-á uma apresentação dos tratamentos 
a efectuar no cabeleireiro e em casa, de modo a 
satisfazer as exigências dos clientes em matéria 
de saúde e beleza.

OPEN DAY
DIAS DEDICADOS A DEMONSTRAÇÕES E À 
AVALIAÇÃO GRATUITA DO ESTADO DO CABELO, 
DE MODO A FACILITAR A APRESENTAÇÃO DOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS MEDITER.

MATERIAL DE APOIO
CONVITE P/694

Para dar ao cliente como lembrete da data marcada 
para este encontro dedicado à saúde do cabelo.

EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO

Trico-Activator  

P/0792

i-Hair Kit  

P/108

Pen Microscope  

P/107C

Breeze Professional  

P/0993

MVS Evolution System  

P/1080
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