TRATAMENTOS PROFISSIONAIS
PARA O BEM-ESTAR NATURAL DO CABELO

BIO

OS EXTRATOS VEGETAIS
100% BIOLÓGICOS
Da investigação e
da experiência de
Helen Seward
nasceu

SYNEBI
a linha para o
bem-estar dos
cabelos de ação
direcionada, para
responder a todas as
exigências de
tratamento com a
segurança de um
resultado
profissional.

A SIMPLICIDADE
DA NATUREZA
AO SERVIÇO DO
CABELO

Extratos naturais antioxidantes: neutralizam os radicais livres gerados pela
exposição ao sol, poluição e microagressões ambientais e responsáveis
pelo envelhecimento precoce do cabelo.
Extrato de Mirtilo
Extrato de Girassol
Extrato de Verónica
Extrato de Sabugueiro
Extrato de folhas de Laranja
Extrato de Vinhas vermelha
Extrato de Salgueiro
Extrato de Lúcia-lima

As fórmulas SYNEBI
asseguram os melhores
desempenhos de
tratamento para o
bem-estar do cabelo.
sulfate free
sem parabenos
sem libertadores de formaldeído
sem corantes
sem sais adicionados

BIO

Extrato de Amêndoa

Garante uma proteção eficaz da fibra capilar, graças a uma ação
revestidora que confere corpo e brilho aos cabelos secos e sensibilizados.

BIO

Extrato de Romã

Os produtos SYNEBI contêm
ainda ingredientes naturais
selecionados pelas suas
propriedades curativas,
exclusivamente
provenientes de culturas
biológicas certificadas.

Potencia uma eficaz ação tonificante na fibra capilar.

BIO

Extrato de Malva

Assegura uma ação profundamente hidratante e emoliente.

Óleo de Argan

BIO

Graças ao seu conteúdo em Omega 3, esqualeno, fitoesterois e tocoferois, potencia uma ação nutritiva, protetora e antienvelhecimento.

BIO

ILUMINADORA

NUTRITIVA

HIDRATANTE

EFEITO LISO

ESTILIZANTE

VOLUMIZADORA

REESTRUTURANTE

para uso frequente

para cabelos secos

para cabelos pintados

para cabelos crespos

para cabelos encaracolados e ondulados

para cabelos finos

para cabelos danificados

com óleo de Argan e Vitamina E
de ação hidratante e protetora

com extratos de Amêndoa e Veronica
de ação protetora e revestidora-reparadora

com extratos de Mirtilo e Girassol protetores
antioxidantes da cor cosmética

com extratos de Salgueiro e Lúcia-lima e
polímeros disciplinantes anti crespo

com extrato de Sabugueiro e folhas de Laranja
e polímeros elastizantes

com extrato de Vinhas vermelha e Romã
de ação protetora e tonificante

com Queratinas de ação reparadora e corporizante
e extrato de Malva emoliente

CHAMPÔ ILUMINADOR
Champô iluminador com óleo de Argan bio e Vitamina E.
Limpa com ação hidratante proporcionando corpo,
vitalidade e brilho máximo ao cabelo.
Sulfate Free. Sem sais adicionados.
300 ml – Cod. 7631 / 1000 ml – Cod. 7632

SPRAY 10 EM 1 ILUMINADOR
Spray mask iluminador 10 em 1 com óleo de Argan bio e
Vitamina E. Ação regenerante, desembaraçante,
termoproteção, efeito anticrespo, styling rápido, fixação do
penteado, corpo, prevenção das pontas duplas,
manutenção da cor, proteção UV.
USO: vaporizar de modo uniforme sobre o cabelo enxugado
com toalha e distribuir com um pente, sem enxaguar.
150 ml – Cod. 7633

MÁSCARA ILUMINADORA
Máscara iluminadora com óleo de Argan bio e
Vitamina E. Nutre o cabelo proporcionando corpo,
suavidade e brilho.
USO: aplicar no cabelo enxugado com toalha e
massajar. Deixar atuar 5-10 minutos, depois enxaguar
cuidadosamente com água morna.
200 ml – Cod. 7634 / 500 ml – Cod. 7635

SPRAY TERMOPROTETOR ILUMINADOR
Spray bifásico termoprotetor iluminador com óleo de
Argan bio e Vitamina E. Pré-styling: oferece uma elevada
termoproteção e ação anticrespo. Todos os dias: renova
o brilho e a suavidade.
USO: agitar bem antes da utilização. Vaporizar de modo
uniforme sobre o cabelo enxugado com toalha, sem
enxaguar.
150 ml – Cod. 7636

CHAMPÔ NUTRITIVO
Champô nutritivo com extratos de
Amêndoa e Verónica bio. Limpa com ação
emoliente e desembaraçante,
proporcionando ao cabelo brilho e
suavidade.
Sulfate Free. Sem sais adicionados.

CHAMPÔ HIDRATANTE
Champô hidratante com extratos de Mirtilo
e Girassol bio. Limpa com ação hidratante,
protegendo a cor cosmética e devolvendo
luminosidade e suavidade.
Sulfate Free. Sem sais adicionados.
300 ml – Cod. 7642 / 1000 ml – Cod. 7643

300 ml – Cod. 7637 / 1000 ml – Cod. 7638

MÁSCARA NUTRITIVA

CHAMPÔ EFEITO LISO
Champô efeito liso com extratos de
Salgueiro e Lúcia-lima bio. Limpa realizando
uma eficaz ação anticrespo e
proporcionando luminosidade, sem tornar o
cabelo pesado.
Sulfate Free. Sem sais adicionados.

CHAMPÔ ESTILIZANTE
Champô estilizante com extratos de
Sabugueiro e folhas de Laranja bio. Limpa
conferindo elasticidade, leveza e
suavidade.
Sulfate Free. Sem sais adicionados.

Champô volumizante com extratos de
Vinhas vermelha e Romã bio. Limpa
delicadamente proporcionando corpo e
volume aos cabelos finos.
Sulfate Free. Sem sais adicionados.

300 ml – Cod. 7653 / 1000 ml – Cod. 7654

300 ml – Cod. 7658 / 1000 ml – Cod. 7659

300 ml – Cod. 7648 / 1000 ml – Cod. 7649

MÁSCARA HIDRATANTE

MÁSCARA EFEITO LISO

CONDICIONADOR ESTILIZANTE

Máscara hidratante com extratos de Mirtilo e
Girassol bio. Reidrata profundamente o
cabelo com efeito de tratamento
potenciado, protegendo ativamente a cor
cosmética e proporcionando brilho,
suavidade e facilitando o pentear.
USO: aplicar no cabelo enxugado com
toalha e massajar. Deixar atuar durante 5-10
minutos e enxaguar abundantemente.

Máscara efeito liso com extratos de
Salgueiro e Lúcia-lima bio. Com ação
termoprotetora e anticrespo, disciplina o
cabelo enquanto proporciona brilho e
suavidade.
USO: aplicar no cabelo enxugado com
toalha e massajar. Deixar atuar 5-10 minutos,
depois enxaguar cuidadosamente com
água morna.

Tratamento condicionador estilizante com
extratos de Sabugueiro e folhas de Laranja
bio. Realiza uma ação disciplinante e
revitalizante, proporcionando dinamismo e
luminosidade, sem tornar o cabelo pesado.
USO: aplicar no cabelo enxugado com
toalha e massajar. Deixar atuar alguns
instantes, em seguida enxaguar
cuidadosamente com água morna.

200 ml – Cod. 7639 / 500 ml – Cod. 7640

200 ml – Cod. 7644 / 500 ml – Cod. 7645

200 ml – Cod. 7650 / 500 ml – Cod. 7651

300 ml – Cod. 7655 / 1000 ml – Cod. 7656

Óleo nutritivo com extrato de Verónica bio e
Vitamina E. Com elevado efeito anticrespo,
forma uma película aveludada no cabelo
prevenindo as pontas duplas e protegendo
contra o stress térmico e as microagressões.
USO: dosear uma pequena quantidade na
palma da mão e distribuir uniformemente
sobre o cabelo húmido ou seco, sem
enxaguar.
50 ml – Cod. 7641

CONDICIONADOR HIDRATANTE
Tratamento condicionador hidratante com
extratos de Mirtilo e Girassol bio. Hidrata o
cabelo sem o tornar pesado, protegendo
ativamente a cor, proporcionando brilho e
suavidade.
USO: aplicar no cabelo enxugado com
toalha, deixar atuar alguns minutos e
enxaguar com cuidado.
300 ml – Cod. 7646 / 1000 ml – Cod. 7647

SÉRUM ALISANTE
Sérum alisante com extratos de Salgueiro e
Lúcia-lima bio. Alisa o cabelo com
potenciado efeito anticrespo, assegura uma
elevada termoproteção e oferece fixação
do penteado mesmo em condições de
humidade.
USO: com o cabelo enxugado com toalha,
aplicar uma pequena quantidade de
produto na palma da mão e distribuir por
todo o cabelo massajando no comprimento
e pontas, sem enxaguar.
150 ml – Cod. 7652

CHAMPÔ REESTRUTURANTE
Champô reestruturante com Queratinas e
extrato de Malva bio. Limpa a fibra capilar
realizando uma eficaz ação
recondicionadora e proporcionando
luminosidade.
Sulfate Free. Sem sais adicionados.
300 ml – Cod. 7662 / 1000 ml – Cod. 7663

Máscara nutritiva com extratos de Amêndoa
e Verónica bio. Nutre a fibra capilar em
profundidade proporcionando brilho e um
toque aveludado e garantindo uma intensa
ação reestruturante.
USO: aplicar no cabelo enxugado com
toalha e massajar. Deixar atuar 5-10 minutos,
depois enxaguar cuidadosamente com
água morna.

ÓLEO NUTRITIVO

CHAMPÔ VOLUMIZANTE

FLUIDO ESTILIZANTE

CONDICIONADOR VOLUMIZANTE

TRATAMENTO REESTRUTURANTE

Tratamento condicionador volumizante com
extratos de Vinhas vermelha e Romã bio.
Hidrata o cabelo sem o tornar pesado,
facilitando o pentear e proporcionando
corpo e leveza.
USO: aplicar no cabelo enxugado com
toalha, deixar atuar alguns minutos e
enxaguar com cuidado.

Tratamento reestruturante com Queratinas e
extrato de Malva bio. Favorece a
regeneração da fibra capilar com uma
elevada ação anticrespo, proporcionando
corpo e suavidade das raízes até às pontas.
USO: distribuir sobre o cabelo enxugado com
toalha, deixar atuar 5-10 minutos e, em
seguida, enxaguar.

300 ml – Cod. 7660 / 1000 ml – Cod. 7667

300 ml – Cod. 7664 / 1000 ml – Cod. 7665

SPRAY VOLUMIZANTE

Fluido estilizante com extratos de Sabugueiro
e folhas de Laranja bio. Define naturalmente
o caracol, exaltando o seu dinamismo sem
o tornar pesado.
USO: aplicar de modo uniforme no cabelo
enxugado com toalha e modelar para obter
caracóis definidos.

Spray volumizante com extratos de Vinhas
vermelha e Romã bio. Realiza uma ação
corporizante e volumizante na raíz,
proporcionando suporte e luminosidade.
USO: começando pela raiz, aplicar
uniformemente no cabelo enxugado com
toalha sem enxaguar.

150 ml – Cod. 7657

150 ml – Cod. 7661

SÉRUM REESTRUTURANTE
Sérum reestruturante com Queratinas e
extrato de Malva bio. Com efeito
preenchedor, oferece proteção pré-styling
enquanto devolve corpo e brilho.
USO: aplicar uma pequena quantidade de
produto no cabelo enxugado com toalha e
massajar no comprimento e nas pontas, sem
enxaguar.
150 ml – Cod. 7666

O champô,
condicionadores e
máscaras estão disponíveis
nos formatos salão
de 1000 ml e 500 ml

A qualidade SYNEBI
encontra-se também no
formato amostra para os
clientes.
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