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KIT
R$

Shampoo S.O.S 500ml
Condicionador S.O.S 500ml

LINHA S.O.S.
Shampoo e Condicionador
TRATAMENTO PÓS-QUÍMICA

R$ uni. R$ uni.

Prolongue o efeito dos procedimentos capilares usando o Shampoo
e Condicionador S.O.S sem sal.

dica

Especialmente desenvolvido para cabelos
sensibilizados por: relaxamentos, progressivas,
colorações e descolorações. 
Age nutrindo da raiz as pontas, revitalizando
e hidratando os fios, mantendo-os saudáveis,
com brilho e balanço natural. 
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Shampoo Violet 500ml
Máscara Violet 250g

R$ uni.

R$ uni.

KIT
R$

Shampoo e Máscara Violet
O Tratamento Definitivo para 
Prolongar a Vida de seus 
cabelos Loiros
Trata e recupera cabelos descoloridos ou 
coloridos, inibindo a oxidação natural.
Fortalece, hidrata, sela e proporciona brilho, 
maciez e sedosidade.

Dê o cuidado especial que eles merecem,
mantendo a cor desejada até a próxima 
coloração. 

dica
Para manter seus cabelos loiros sempre saudáveis, hidrate-os regularmente.
Consulte seu cabeleireiro.



Máscara líquida 250ml

Conheça a ação instantânea da 

Máscara Líquida

Sedosidade

Selagem

Nutrição

Maciez

Hidratação

Emoliência

Hidratação rápida e eficiente
onde você estiver

R$

Cabelos hidratados e 
extremamente 
desembaraçados em 
apenas 3 minutos !

Ao secar os cabelos com uma toalha, não esfregue os fios,
apenas aperte-os! Isto evitará eriçá-los.

dica



   

Máscara Total Repair 250g
Shampoo Total Repair 250ml

Restore Total Repair
Shampoo e Máscara

Devolva a vida aos seus cabelos
Tratamento ideal para cabelos descoloridos, com 
excesso de progressivas e sem vida. Repõe a massa 
perdida durante os procedimentos químicos, 
recuperando totalmente a vitalidade do fio, resultando 
em cabelos fortes e saudáveis.

Com silicones nobres, cuida profundamente da fibra 
capilar, protegendo contra a agressão das químicas 
e do calor de pranchas e secadores.

R$ uni.

R$ uni.

dica
Para potencializar o resultado da aplicação coloque uma 
touca térmica. Resultado: cabelos muito mais macios.

KIT

R$



Cuida e protege
sob o sol

R$

Para maior definição dos cachos, aplique o produto 
nos cabelos úmidos mecha a mecha, distribuindo o 
Leave-in como se estivesse penteando os com os 
dedos, criando “fitas”. No final 
amasse as “fitas” apertando-as, 
de baixo para cima.

FITAGEM

Leave-In Conditioner 250 ml

Leave-In Conditioner
Muito mais que um creme de pentear!
3 formas de usar o seu produto  preferido!

Cuida e protege
sob o sol

R$

Para maior definição dos cachos, aplique o produto 
nos cabelos úmidos mecha a mecha, distribuindo o 
Leave-in como se estivesse penteando os com os 
dedos, criando “fitas”. No final 
amasse as “fitas” apertando-as, 
de baixo para cima.

FITAGEM

Leave-In Conditioner 250 ml

Leave-In Conditioner
Muito mais que um creme de pentear!
3 formas de usar o seu produto  preferido!



HIDRATAÇÃO
Ótimo após a saída 
de praia e piscina, 
protege do calor da 
prancha e secador, 
trata e disciplina os 
cabelos. 

Aplique antes de
escovar, para facilitar
o processo, diminuir 
o volume e o Frizz, 
ressaltando o brilho e 
maciez dos fios.

ESCOVAÇÃO

HIDRATAÇÃO
Ótimo após a saída 
de praia e piscina, 
protege do calor da 
prancha e secador, 
trata e disciplina os 
cabelos. 

Aplique antes de
escovar, para facilitar
o processo, diminuir 
o volume e o Frizz, 
ressaltando o brilho e 
maciez dos fios.

ESCOVAÇÃO



Selagem Termo Ativada
Passo Único

Nano Argan 
Oil Encapsulated

Nano Argan - 160ml

R$

Alta performance.
Finaliza enquanto trata os fios.
Tecnologia Nano Cosmética.
Ativa com o calor da prancha 
e secador.

Tratamento para controlar 
pontas duplas,  cabelos extrema-
mente porosos e selar completa-

mente as cutículas, resultando  
em cabelos fortes, disciplinados 

e extremamente sedosos.

dica
Para os cabelos ficarem iguais aos de capa de revista aplique a nuvem nos 
fios ainda úmidos, escove e pranche com temperatura moderada.



Serum Reparador
 40 ml

 a qualquer hora.
Aproveite os benefícios dos 

óleos de Argan e Macadâmia que
com suas vitaminas, fortalecem
e restauram os fios, deixando 

seus cabelos saudáveis e com 
um balanço natural.

Cabelos lindos
Style Serum Reparador

Fim das pontas duplas e do Frizz,
Regenera e controla o volume,

Promove Brilho intenso e duradouro.

Aplicar nos
fios secos

R$

dica

Por ter uma textura fluida e leve, 
se sentir necessidade, você poderá usar o 
serum mais de uma vez ao dia.



Unhas saudáveis e bonitas!

Nail Care - Óleo de Melaleuca

2 vezes ao dia
Aplique

em até 60 dias !

Unhas
 Perfeitas

dica
Para auxiliar no combate as micoses dos pés, use1 gota dentro dos 
sapatos. Evitará a proliferação de microrganismos. 

Nail Care
 8 ml

R$

Tratamento para unhas porosas, quebradiças e com micoses.
Age eliminando por completo os fungos causadores do 
enfraquecimento e quebra das unhas.



Perfume para cabelos 50ml

Com uma fragrância que demonstra 
toda a beleza que há em você!

Complete seu visual
Perfume Capilar

Perfume para os cabelos com 
notas cítricas e florais,
muito harmonioso e elegante.

Protege os fios de odores
desagradáveis, frituras, cigarros 
e poluição.

Jato seco - não pesa nos fios

R$

dica
Aplique a qualquer hora e em qualquer local.
Indispensável para a mulher moderna!



Curta nossa fã page
facebook.com/affinitatcosmeticos

Contate seu distribuidor:

Visite nosso site
www.affinitat.com.br

Affinität São Paulo
Rua Bernardo Wrona, 302 - Jardim Pereira Leite 
São Paulo - SP  |  CEP: 02710 - 060
Telefone: (55 11) 2528 - 7786 / 3932 - 3662

ESPECIALISTA EM PRODUTOS PARA TRATAMENTO CAPILAR


