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NOSSAS ESCOLHAS SUSTENTÁVEIS.

Mais de 90%** dos 
ingredientes de origem 
natural, quantidade 
calculada com base na 
norma a ISO 16128-1 
e ISO 16128-2.

Fórmulas Veganas, sem 
ingredientes de origem 
animal ou de derivação.

FREE FROM: 
sulfatos, silicones***, 
corantes sintéticos, 
petrolato, parafinas, 
óleos minerais, 
BHA e BHT.

Facilmente biodegradáveis: fórmulas 
"Facilmente biodegradáveis" de 
acordo com o teste OECD TG 
301F**** realizado em shampoos, 
condicionadores e máscaras.

Embalagens primárias recicláveis e/ou feitas 
de 50% a 100% de material reciclado.
Embalagens secundárias e embalagens 
reduzidas em papelão reciclado FSC.

Compensação das emissões 
de CO2 relacionadas aos 
materiais de embalagem, 
por meio da compra de 
créditos gerados  por 
projetos de desenvolvimento 
local sustentável 
na Amazônia.

Hiperfermentação, um 
novo processo altamente 
inovador com baixo 
impacto ambiental.

*Cálculo conforme ISO 14064 e referente à produção de matéria prima de embalagem.
**Com exceção do Nutri Care Oil e Hydration Creamy Shampoo.
***Com exceção do Nutri Care Oil, baseado em eco-silicones, ou seja, obtido sem o uso de nenhum ingrediente de origem fóssil.
****Diretriz internacional que define um método para a avaliação da biodegradabilidade.

Benvoleo apoia o projeto ”Parques para o Clima” na Reserva da Biosfera dos Apeninos Toscano - Emilianos, 
destinado a combater a mudança climática através da proteção dos ecossistemas florestais.

>90%
**

UMA NOVA LINHA, 
TODA SUSTENTÁVEL!

Benvoleo é a marca profissional que quer trazer uma nova 
ideia de beleza, transparente, responsável e participativa 
para o mundo da beleza. Porque só juntos podemos fazer a 
diferença para um futuro melhor. 

Uma marca que coloca uma abordagem "clean" e sustentável, 
no centro de seu trabalho, sem nunca comprometer o 
desempenho. Uma gama de produtos e tratamentos 
profissionais e personalizáveis para a máxima eficácia.



GLOSSY TRATAMENTOS PARA CABELOS OPACOS

HYDRATION TRATAMENTOS PARA CABELOS SECOS

RECOVERY TRATAMENTOS PARA CABELOS DANIFICADOS

NUTRI INFUSION  

Antes de lavar, dividir os cabelos 
secos em mechas, começando pela 

nuca. Aplique Nutri Care Oil em todo 
o comprimento.

No salão: deixar agir 
por pelo menos 30 minutos. 

Em casa: cobrir o cabelo com 
uma touca ou lenço de seda e 

deixar agir durante toda a noite.

 
Depois de decorrido o tempo de 

ação, lave os cabelos com Hydration 
Creamy Shampoo. Enxaguar.

Aplicar o Hydration                                       
Rich Conditioner e deixar agir por 

alguns minutos. Enxaguar.

Misturar 1 parte do Shot selecionado
com 3 partes de condicionador ou máscara 

usado para tratamento.

Nos cabelos lavados e secos com toalha, aplique a mistura 
no comprimento e nas pontas, deixe agir por 10 minutos.

Enxágue e prossiga com 
o penteado desejado.

Dicas: no salão e em casa, em cabelos particularmente finos, é recomendável aplicar o Hydration Rich Conditioner antes da limpeza.
Frequência ideal a cada 15 dias.

NECESSIDADE LIMPEZA FASE INTENSIVA PERSONALIZAÇÃO FINALIZAÇÃO

Cabelos opacos

Glossy Micellar 
Shampoo

Glossy Express 
Conditioner 

ou

Glossy Conditioner

- Conforme necessário, selecione 
um dos seguintes produtos: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Cabelos opacos e secos

Glossy
Conditioner

Hydration Shot

Recovery ShotCabelos opacos e 
danificados

Thickness ShotCabelos opacos e finos

NECESSIDADE LIMPEZA FASE INTENSIVA PERSONALIZAÇÃO FINALIZAÇÃO

Cabelos secos

Hydration 
Creamy 
Shampoo

Hydration 
Rich 
Conditioner

-
Conforme necessário, selecione 
um dos seguintes produtos: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Cabelos muito secos Hydration Shot

Recovery ShotCabelos secos e 
danificados

Thickness ShotCabelos secos e finos

NECESSIDADE LIMPEZA FASE INTENSIVA PERSONALIZAÇÃO FINALIZAÇÃO

Cabelos danificados

Recovery 
Shampoo

Recovery 
Mask

- Conforme necessário, selecione 
um dos seguintes produtos: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Cabelos danificados e secos Hydration Shot

Cabelos muito danificados Recovery Shot

Cabelos danificados e finos Thickness Shot

TRATAMENTO ULTRA-INTENSIVO NO SALÃO E EM CASA 
PARA CABELOS EXTREMAMENTE SECOS

NUTRI CARE OIL
100 ml 

Um óleo portentoso, formulado com 
eco-silicones (são sintetizados sem o 
uso de ingredientes de origem fossil), 
capaz de dar nutrição e brilho até 
mesmo aos cabelos mais secos.
Modo de uso: aplicar algumas gotas 
no cabelo seco com toalha e depois 
secar com o secador de cabelo. 
Para enfatizar o brilho e a maciez, 
reaplicar no final do styling.
Benefício: como um leave-in antes 
de secar com o secador ou como um 
toque final, envolve a fibra, transmitindo 
suavidade e brilho. Como pré-shampoo 
ou tratamento noturno, nutre 
intensamente os cabelos sem pesá-los.

CONSCIOUS DAILY 
SHOWER&SHAMPOO 
80 gr

Shampoo ducha sólido, prático e conveniente 
para levar a qualquer lugar. Adequado para 
lavagens frequentes, pode ser alternado com 
o uso de um shampoo convencional. 3 em 1: 
cabelo, corpo, rosto. Fórmula concentrad*.
Modo de uso: emulsione o produto em suas 
mãos ou em cabelos molhados, aplique das 
raízes às pontas, massageie e enxágue. 
Repita se 
necessário.
Benefício: 
proporciona uma 
limpeza profunda e 
suave para cabelos 
ligeiros e vitais.

*Conscious Daily 
Shampoo = 2 shampoos 
(dura até 2 frascos de 275 ml). A duração pode variar de 
acordo com o comprimento do cabelo)

HYDRATION CREAMY 
SHAMPOO
200 ml e 450 ml

Um shampoo com textura 
fundente e condicionadora que 
proporciona nutrição imediata.
Benefício: limpa suavemente 
a fibra capilar, proporcionando 
nutrição e umidade para cabelos 
macios e brilhantes.

DETANGLING LEAVE-IN
200 ml 

Um tratamento leave-in com uma 
textura cremosa mas leve, ideal para 
todos os tipos de cabelo antes de 
secar com o secador ou conforme 
necessário para proporcionar 
maciez e desembaraço.
Modo de uso: com o cabelo úmido, 
distribuir uma pequena quantidade 
de produto nos comprimentos com 
um pente, depois secar.
Benefício: protege contra 
instrumentos quentes, restaurando 
a nutrição.

GLOSSY MICELLAR 
SHAMPOO 
275 ml e 1000 ml

Um shampoo com fórmula 
micelar, suave e adequado 
para lavagens frequentes.
Benefício: as micelas removem 
suavemente as impurezas 
da pele e dos cabelos, 
deixando-os macios e 
brilhantes.

RECOVERY HEAT GUARD
200 ml

O aliado para reparo contínuo 
das fibras e proteção contra 
danos de instrumentos quentes.
Modo de uso: pulverizar em 
comprimentos com cabelos 
úmidos, distribuir uniformemente 
com um pente e depois secar.
Benefício: repara as áreas mais 
danificadas, criando um escudo 
térmico que protege e fortalece 
os cabelos.

GLOSSY EXPRESS 
CONDITIONER
200 ml

Uma textura de leite leve e 
fluida que proporciona maciez 
e luminosidade instantâneas.
Modo de uso: pulverizar em 
cabelos úmidos em comprimentos 
e pontas. Pentear, deixar agir 
por 1 minuto e enxaguar.
Benefício: a eficácia iluminadora 
e desembaraçante é liberada em 
um piscar de olhos, deixando o 
cabelo fluido e brilhante.

PERFECT AGAIN MIST
150 ml 

Um inovador refresh em duas fases 
que dá ao cabelo uma aparência 
fresca e vital, eliminando resíduos 
e odores desagradáveis do couro 
cabeludo e da fibra.
Modo de uso: agitar antes de usar. 
Pulverizar na raiz com cabelos secos, 
a cerca de 10 a 15 cm de distância 
do couro cabeludo. Escovar.
Benefício: pulverizado sobre o 
couro cabeludo, ele captura todos 
os resíduos sebáceos acumulados, 
refrescando a fibra e deixando o 
cabelo leve e limpo, com um leve 
efeito volumizador.

GLOSSY 
CONDITIONER
1000 ml

Uma textura cremosa capaz 
de fazer brilhar os cabelos 
mais baços com nova luz.
Uso profissional.
Benefício: desembaraça 
os cabelos sem pesá-los, 
dando brilho extremo 
e maciez.

RECOVERY MASK
250 ml e 450 ml

Uma fórmula rica e encorpada 
que atua desde a parte mais 
externa até a parte mais interna 
da fibra para dar extrema 
reparação aos cabelos mais 
danificados.
Benefício: penetra nas camadas 
capilares para reparar e reduzir a 
quebra, para cabelos mais fortes. 

LINHA SHOT  

LINHA LEAVE-IN & REFRESH

LINHA DAILY LINHA GLOSSY

LINHA HYDRATION LINHA RECOVERY
HYDRATION 
RICH CONDITIONER
275 ml e 1000 ml

A textura encorpada deste 
condicionador é um concentrado 
de ingredientes ativos super 
hidratantes que infundem o 
cabelo com nutrição, 
maciez e brilho.
Benefício: envolve a fibra 
fornecendo nutrientes 
essenciais para hidratar 
os cabelos extremamente 
secos, tornando-os 
desembaraçados e 
brilhantes.

RECOVERY SHAMPOO 
275 ml e 1000 ml

Um shampoo reestruturante 
para combater os danos causados 
por tratamentos químicos 
agressivos e agentes externos.
Benefício: limpa suavemente 
para cabelos protegidos, 
mais fortes e mais vitais.

SERVIÇO
RÁPIDO

RESERVADO 
PARA 

PROFISSIONAIS

Una linha de impulsionadores capazes de personalizar os serviços no salão, para responder de 
forma direcionada às diferentes necessidades capilares, para uma transformação instantânea.                                                                                                                                     
Verdadeiros concentrados de ingredientes ativos.

Modo de uso
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HYDRATION SHOT
100 ml 

Um booster de hidratação para cabelos 
extremamente secos, dando-lhes a dose 
de nutrição e maciez de que necessitam.

RECOVERY SHOT
100 ml 

Uma recarga de reparo e proteção para 
qualquer tipo de cabelo danificado.

THICKNESS SHOT
100 ml 

Um concentrado de ativos encorpantes 
para cabelos finos e para aqueles que 
querem parecer cheios e encorpados.

A GAMMA


