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EVOLUA COM A LONDON VOCÊ TAMBÉM.

Somos apaixonados por cabelos, respiramos beleza, transbordamos tendências e 

inspiramos a evolução dos melhores profissionais! SER LONDON é buscar inovação, 

romper barreiras e melhorar a cada dia. 

A fórmula nasce dessa essência e os resultados são simples: produtos inovadores 

e satisfação de todos os envolvidos com nossa marca, com nosso mundo.



Home Care

- Flash Blonde Shampoo
- Flash Blonde Máscara
- Smooth Argan Shampoo
- Smooth Argan Máscara
- Keep Color Shampoo
- Keep Color Máscara 
- Straight Shampoo
- Straight Máscara

Profissional
- Balancer Shampoo Hidratante
- Balancer Bálsamo Condicionador

Urban

- Hair.Spray Medium 4
- Hair.Mousse Curls 3
- Hair.Paste 6
- Hair.Paste 8
- Hair.Brush Defrizante
- Hair.Max Equalizer

Finalizadores

- Smooth Argan Oil
- Lumine Shine
- Magic Ojon Oil

Color Effects

- Berries Máscara Tonalizante
- Copper Máscara Tonalizante
- Blue Violet Máscara Tonalizante
- Platinadora Máscara Tonalizante
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Alquimia

- CMC Restore Máscara Repositora
- Recharge Force Máscara Reconstrutora
- Kera Infusion
- Nutri Oil
- Impact Fluid Restaurador Termoativo
- Tratamento Alquimia

Londonplex

- Londonplex Protect - Passo 1
- Londonplex Recovery - Passo 2

Descolorantes

- Perfect Blonde
- Colors Premium 
- Colors

Coloração

- London Colors Coloração
- Multi Colors Fusion Tonalizante
- Multi Colors Fusion Coloração sem amônia
- Colors Multi Oil System

Argila

- Argila Reduction
- Disciplinador Argila Reduction
- Argila Reconstruction
- Tratamento Argila Reconstruction
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Flash Blonde (Máscara) (1000ml e 250ml) pH 3,0 
Indicada para:
• Cabelos loiros e com mechas, descoloridos e com coloração

Resultados: 
• Cabelos revitalizados, nutridos, macios e sedosos
• Desamarelador
• Brilho radiante

LINHA FLASH BLONDE
Desamarelador com alto poder de tratamento, específico para cabelos loiros que passaram por processos de descoloração, 
mechas e coloração. Contém arginina e aminoácidos, ativos antioxidantes que regeneram a integridade dos fios. 

Flash Blonde (Shampoo) (1000ml e 250ml) pH 5,5 
Indicado para:
• Cabelos loiros e com mechas, descoloridos e com coloração

Resultados: 
• Cabelos revitalizados, nutridos, macios e sedosos
• Desamarelador
• Brilho radiante
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Smooth Argan (Shampoo) (1000ml e 250ml) pH 5,5
Indicado para:
• Cabelos secos, volumosos e quimicamente tratados
• Revitalização intensiva dos cabelos
• Combater o ressecamento
• Alinhar as cutículas, revelando brilho
• Proporcionar maciez e sedosidade

Resultados: 
• Promove uma perfeita limpeza, preservando a integridade dos fios
• Condiciona enquanto limpa, auxiliando o desembaraço dos fios
• Elimina o frizz
• Brilho intenso, maciez e sedosidade

Smooth Argan (Máscara) (1000ml e 250ml) pH 4,8
Indicada para:
• Revitalização intensiva dos cabelos
• Combater o ressecamento
• Alinhar as cutículas, revelando brilho
• Proporcionar maciez e sedosidade

Resultados: 
• Cabelos extremamente macios, sedosos e maleáveis. Melhora a elasticidade e flexibilidade dos fios
• Antioxidante e doador de brilho
• Alinha as cutículas através de seus ativos lipídicos

LINHA SMOOTH ARGAN
Possui como ingrediente ativo o óleo de argan, rico em vitamina E. Extremamente hidratante e condicionante, com poder de 
atuação de reposição lipídica, deixa os cabelos com um toque macio e sedoso e facilita o desembaraço.

6



27

Keep Color (Shampoo) (1000ml e 250ml) pH 5,5
Indicado para:
• Cabelos coloridos
• Pós-praia ou piscina, para preservar a cor dos cabelos

Resultado: 
• Cuidado intensivo e protetor especialmente desenvolvido para aumentar a durabilidade da cor dos cabelos coloridos, 
protegendo a integridade dos pigmentos por muito mais tempo

Keep Color (Máscara) (1000ml e 250ml) pH 4,8
Indicada para:
• Cabelos coloridos
• Pós-praia ou piscina, para preservar a cor dos cabelos

Resultados: 
• Mantém a qualidade da cor, gerando menos desbotamento
• Cabelos saudáveis, livres do ressecamento e sensibilidade

LINHA KEEP COLOR
Cuidado intensivo e protetor, especialmente desenvolvido para intensificar e proteger a cor dos fios 
enquanto limpa e dá brilho.
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Straight (Shampoo) (1000ml e 250ml) pH 5,5
Indicado para:
• Cabelos finos
• Couro cabeludo oleoso
• Reparar os cabelos em tratamentos e procedimentos químicos 
Resultado: 
• Higienização eficiente e delicada para o couro cabeludo e os fios através dos seus ativos, 
conferindo ação reparadora e hidratante

Straight (Máscara) (1000ml e 250ml) pH 5,0 
Indicada para:
• Revitalização intensiva dos cabelos
• Cabelos finos, repondo os nutrientes necessários sem pesar
• Um condicionamento equilibrado e hidratação eficiente

Resultado: 
• Promove uma hidratação intensiva dos fios desde a raiz até as pontas, revitalizando o brilho e a maleabilidade 
dos cabelos, sem pesar os fios

LINHA STRAIGHT
Limpa suavemente e atua no controle da oleosidade do couro cabeludo, preservando a qualidade dos fios. 
A fórmula equilibrada, com proteína do leite, mentol e óleo de andiroba, proporciona ação reparadora e hidratante.
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LINHA PROFISSIONAL

• Indicado para uso diário, pois limpa suavemente os fios e o couro cabeludo, preservando a 
integridade dos cabelos e deixando-os leves, soltos e brilhantes. Formulado com 12 óleos 
lendários que conferem reparação nutri lipídica e flexibilidade sem pesar os fios, bem como 
devolve a maciez, luminosidade e brilho aos cabelos.

Balancer (Shampoo Hidratante) (2,5L) pH 4,5 - 5,0 
Sem sal, parabenos e corantes

• Promove hidratação extra, realinha as cutículas e facilita o desembaraço e a 
penteabilidade, deixando os fios macios e cheios de vitalidade. Devolve a umidade natural 
dos cabelos, deixando-os mais exuberantes e com um bom condicionamento. Formulado 
com 12 óleos lendários que conferem reparação nutri lipídica e flexibilidade sem pesar os 
fios, bem como devolve a maciez, luminosidade e brilho aos cabelos.

Balancer (Bálsamo Condicionador) (2,5Kg) pH 3,5 - 4,0 
Sem parabenos e corantes

Prática, econômica e com todos os diferenciais LONDON.

12 óleos lendários

9
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Hair.Spray Medium 4 (400ml)
Spray de média fixação, instantânea, duradoura e de fácil manuseio, que possibilita a construção do penteado sem 
deixar aspecto seco e opaco. Desenvolvido com proteína da seda e pantenol, que reparam e protegem os cabelos, 
tornando-os mais resistentes e saudáveis.

Indicado para:
• Finalização de penteados
• Criação e personalização de looks masculinos e femininos

Resultados:
• Fixação moderada
• Promove maior durabilidade do penteado
• Possibilita desfazer um penteado com muita facilidade
• Combate o frizz e a umidade

Hair.Mousse Curls 3 (400ml)
Ativa e modela os cachos, conferindo brilho e balanço.

Indicado para:
• Todos os tipos de cabelo 
• Definição de cachos 
• Modelagem, construção de penteados e finalização

Resultados: 
• Proporciona flexibilidade durante a modelagem e não deixa resíduos
• Promove efeito antifrizz, condicionamento e redução de volume
• Fixa e ativa os cachos com efeito natural, duradouro e com brilho intenso
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Hair.Paste 6 (100ml)
Pomada para modelar, criar efeitos especiais e realçar mechas. Formulada com óleos naturais e pantenol, 
que garantem uma base hidratante e antifrizz. 
Indicada para:
• Finalização de penteados
• Criação e personalização de looks masculinos e femininos

Resultados:
• Flexibilidade durante a modelagem sem deixar resíduos
• Efeito antifrizz, condicionamento e redução de volume
• Fixa e ativa os cachos com efeito natural, duradouro e com brilho intenso

Hair.Paste 8 (100ml)
Pomada modeladora com efeito seco de longa duração.

Indicada para:
• Finalização de penteados e criação de looks personalizados

Resultados:
• Textura seca sem oleosidade com alto poder de fixação 
• Mantém o penteado ou look mesmo em ambientes úmidos, sem pesar
• Proporciona fixação e encorpa os fios, criando um aspecto de maior volume em cabelos finos
• Looks modernos para quem tem pouco cabelo, dando a sensação de maior quantidade

12



27

Hair.Brush Defrizante (500g e 120g)  pH 4,0 
Fluido hidratante e defrizante capilar, termoprotetor e finalizador com proteção solar. Ativa e modela os cachos, 
conferindo brilho e balanço. Possui efeito memória de cachos, possibilitando resultados duradouros.

Indicado para:
• Cabelos com maior volume
• Eliminar o frizz e dar durabilidade ao resultado da escova lisa
• Como finalizador leave-in, para cabelos lisos e cacheados, mantendo os cabelos protegidos e hidratados
• Proteger e preservar os cabelos na praia e piscina

Resultados:
• Envolve os fios com uma película protetora contra a umidade
• Proteção térmica que elimina consideravelmente a agressão no uso do secador e prancha
• Desembaraça e proporciona o selamento das cutículas, melhorando o deslizamento na escovação e na prancha
• Usado como leave-in, proporciona melhor penteabilidade, proteção solar, tratamento, definição dos cachos 
e efeito antifrizz
• Ação antioxidante, prevenindo o envelhecimento precoce dos fios

Hair.Max Equalizer (120ml)  pH 3,5 
Com filtro solar, é um potencializador de tratamento e soro termoprotetor sem enxágue para cabelos secos, 
porosos ou danificados.

Indicado para: 
Cuidados com os cabelos em várias 
situações do dia a dia, indispensável para 
proteção dos fios contra agentes externos:

• Cabelos embaraçados
• Secador e prancha
• Coloração
• Mechas
• Alisamento
• Relaxamento

• Progressiva
• Piscina
• Corte
• Tratamento
• Elasticidade
• Porosidade

Resultados:
• Adere às cutículas abertas, uniformizando-as e 
preenchendo as fissuras e imperfeições, nutrindo e 
restaurando o interior e exterior da fibra
• Quando usado como finalizador, facilita o desembaraço 
e a penteabilidade, potencializando a maciez e o brilho

13
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Smooth Argan Oil (45ml) 
Enriquecido com óleo de argan, é um poderoso antioxidante e doador de brilho, maciez e vida aos fios.
Indicado para:
• Proteção térmica ao ser usado com secador e prancha
• Finalização antifrizz, promovendo muito brilho aos fios
• Controle do frizz
• Redução de volume

Resultados:
• Brilho e sedosidade aos cabelos, tornando-os 
visivelmente reparados
• Forma um delicado filme de proteção sobre a fibra 
capilar, alinhando os fios e reparando pontas duplas
• Desembaraçante

Lumine Shine (45ml) 
Oferece um tratamento instantâneo e exclusivo, com a revitalização do brilho nos cabelos desbotados e sem vida.
Indicado para:
• Cabelos ressecados e sem brilho, com efeito de 
selamento e nutrição lipídica

Resultados:
• Selamento eficaz das cutículas, através de sua rica 
concentração de ativos
• Cabelos perfeitamente tratados, com selamento 
especial e brilho inigualável
• Alta performance no processo de escovação dos 
cabelos, trazendo melhor deslizamento

Magic Ojon Oil (45ml) 
Possui propriedades que ajudam na reconstrução e 
fortalecimento dos cabelos.
Indicado para:
• Finalização
• Cabelos danificados com o uso frequente de 
secador e chapinha

Resultados:
• Brilho intenso
• Força e proteção das agressões diárias 
(secador, chapinha, raios solares e poluição)
• Ação antioxidante
• Sedosidade
• Resistência
• Maciez
• Restauração dos fios danificados

15
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Berries (Máscara Tonalizante) (500g e 120g) pH 5,5 
Possui pigmentos diretos, com alta afinidade pela fibra capilar. Intensifica e revitaliza a cor dos cabelos, conferindo 
uma cor mais acentuada e vibrante.

Indicada para:
• Aumentar e manter a intensidade dos cabelos vermelhos

Resultados:
• Cabelos coloridos por mais tempo
• Disfarça ou até mesmo colore fios brancos
• Quanto maior a porosidade do fio, mais acentuada será a cor

Copper (Máscara Tonalizante) (500g e 120g) pH 6,0 
Possui pigmentos diretos, com alta afinidade pela fibra capilar. Revitaliza, intensifica e prolonga a cor das nuances 
cobres em cabelos coloridos. Formulada com óleo de abacate e manteiga de karité, confere emoliência, hidratação e 
ação protetora.

Indicada para:
• Aumentar e manter a intensidade dos cabelos cobres

Resultados: 
• Revela o efeito acobreado em cabelos naturais
• Revela o efeito radiante em cabelos descoloridos
• Também atua disfarçando, ou até mesmo colorindo fios brancos

17



Blue Violet (Máscara Tonalizante) (500g) pH 4,8 
Corrige e neutraliza tons alaranjados. Indicado somente para uso profissional. Fórmula inovadora com óleo de ojon, 
pracaxi e pó de pérolas. Mantém os cabelos loiros com mais brilho e vitalidade.

Indicada para:
• Neutralização de alaranjados
• Correção de resultados alaranjados nos processos de descoloração
• Pode ser usado para reforçar a matização

Resultados:
• Corrige alaranjados indesejados instantaneamente
• Cria uma sensação de clareamento nos loiros
• Tonaliza, intensifica e revitaliza a cor dos cabelos loiros

Platinadora (Máscara Tonalizante) (500g e 120g) pH 6,0 
Alta performance para a criação de tonalidades platinadas, sendo uma excelente ferramenta para a correção de cores 
amarelas e douradas. Fórmula inovadora com óleo de ojon, pracaxi e pó de pérolas. Se aplicada em cabelos brancos, 
elimina o amarelo, realçando o tom platinado.

Indicada para:
• Matização de mechas
• Neutralização de amarelos indesejados
• Criação de loiros platinados
• Realçar o brilho e vitalidade dos cabelos brancos, eliminando o reflexo amarelado
• Intervalos entre uma coloração permanente e outra
• Manutenção de mechas, preservando a tonalidade do platinado

Resultados: 
• Preserva o tom platinado das mechas até o próximo retoque
• Corrige amarelos indesejados instantaneamente
• Cria uma sensação de efeito de clareamento nos loiros
• Tonaliza, intensifica e revitaliza a cor dos cabelos loiros
• Atua também disfarçando ou mesmo colorindo os fios brancos

18
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CMC Restore Máscara Repositora (500g e 200g) pH 4,8
Máscara repositora de lipídios que possui fórmula fortalecedora multivitaminada, elaborada com monoi, 
pracaxi, ojon e óleo de coco, que revitalizam o brilho e a maleabilidade dos cabelos, regenerando o CMC 
(complexo da membrana celular).

Indicada para:
• Pós-processos químicos (mechas, colorações, alisamentos e escovas progressivas)
• Cabelos danificados e porosos
• Cabelos naturais, volumosos ou desidratados
• Indicada para reposição de nutrientes
• Após piscina ou mar

Resultados:
• Fios desembaraçados e condicionados
• Restaura a parte interna dos fios, aumentando a resistência e selando as cutículas, deixando-os macios, 
sedosos e fáceis de cuidar
• Regenera o CMC através da reposição lipídica, diminuindo os danos causados por processos químicos, 
ação do secador, prancha e sol

Recharge Force Máscara Reconstrutora (500g e 200g) pH 4,8 
Máscara reconstrutora desenvolvida especialmente para cabelos desvitalizados. Elaborada 
com proteína do trigo, aminoácidos e óleos vegetais de argan e macadâmia, proporciona regeneração total.
Indicada para: 
• Cabelos desvitalizados, porosos e difíceis de cuidar
• Cabelos danificados por químicas e processos de secador e prancha

Resultado: 
• O uso constante proporciona reposição dos nutrientes, revitalizando os fios e deixando-os hidratados, 
sedosos e fáceis de cuidar
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Impact Fluid Restaurador Termoativo (200ml) pH 4,0
Atua profundamente nos cabelos, tratando-os de dentro para fora. Protege os cabelos contra os danos térmicos e 
umidade e evita o desgaste dos fios causado pelas escovações.

Nutri Oil (120ml) pH 4,5
Tratamento termoativado à base de óleos de macadâmia, argan e monoi de tahiti.

Kera Infusion (500ml) pH 3,5
Reestruturador instantâneo com queratina hidrolisada. Combinado com agentes catiônicos especiais que 
penetram e promovem a reestruturação da fibra capilar.

Indicado para:
• Cabelos danificados – ressecados, porosos, 
quebradiços e opacos
• Termoproteção na finalização com escova e prancha
• Ser utilizado como finalizador em todos os 
tratamentos LONDON, como um potencializador

Indicado para:
• Cabelos que passaram por processos químicos 
(colorações, mechas, alisamentos etc.)
• Reversão dos cabelos emborrachados por processos 
químicos, com extrema eficiência

Resultados:
• Reestruturação imediata
• Nutrição intensiva
• Repara uniformemente a fibra capilar
• Fios tratados, com maior resistência e brilho

Indicado para:
• Reposição de massa lipídica do cabelo
• Proteção do cabelo na ação do pó descolorante, 
em processos de mechas e descoloração
• Proteção nos processos de alisamento

Resultados:
• Regenera o CMC no processo de tratamento
• Promove toque acetinado, deixando os cabelos 
macios e sedosos
• Revela pontas mais fortes e menos quebradiças

Resultados: 
• Desembaraço, hidratação, brilho, toque sedoso 
e cabelo tratado
• Tratamento de alto impacto
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VOCÊ QUER CABELOS RENOVADOS?

O Tratamento Alquimia propõe a combinação de composições químicas 
indicadas para a manutenção dos fios após a reconstrução, sendo 
complementar ao tratamento da Argila, e atuando diretamente na saúde capilar.

Hidratação e nutrição!

1 Lavar bem o cabelo 2x com o SHAMPOO KEEP COLOR.

2 Retirar a umidade com uma toalha.

3 Aplicar o NUTRI OIL somente nas pontas mais danificadas.

4 Aplicar o KERA INFUSION em toda a extensão dos fios. 
Aguardar por 10 minutos.

5 Aplicar a MÁSCARA RECHARGE FORCE e aguardar 
por mais 10 minutos.

6 Enxaguar bem.

7 Aplicar o IMPACT FLUID e finalizar com escova.
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Máscara Recharge Force

Impact Fluid

Kera Infusion

Nutri Oil

Shampoo Keep Color

Acesse o QR Code e 
confira os produtos!
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Londonplex Protect - Passo 1 (Protetor de Descoloração) (200ml) pH 3,0
Fortalecedor das pontes capilares, que inibe a ruptura dos fios durante a descoloração, clareamento ou coloração.

Indicado para:
• Proteção nos procedimentos químicos, quando misturado a cosméticos de transformação 
(descoloração, coloração e alisamento)

Resultados:
• Ação que reforça as ligações, reconstruindo as pontes durante o processo químico, agindo mais rápido que o oxigênio 
do creme oxidante, mantendo as ligações cisteínicas preservadas durante o processo químico e, consequentemente, 
mantendo o máximo da integridade da fibra
• A reconstrução das pontes nos processos de descoloração e coloração permite que a ação do produto aconteça com 
maior eficiência na sua principal função (clareamento das melaninas e dos pigmentos das colorações), ou seja, 
especificamente na mudança de cor

Londonplex Recovery - Passo 2 (Reconstrução Pós-Química) (500g) pH 4,0 
Reconstrutor pós-química.

Indicado para:
• Reposição de massa e reestruturação da fibra capilar após os processos químicos 
(descoloração, coloração e alisamento)

Resultados:
• Reestabelece o equilíbrio do pH
• Reduz a porosidade
• Repõe a massa capilar
• Restaura a resistência e a força dos cabelos
• Auxilia na neutralização do processo químico
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MAIS PODEROSOS
AINDA!

Acesse o QR Code e 
confira os produtos!



Perfect Blonde (400g) 
Pó descolorante com queratina, colágeno e óleo de macadâmia.
Resultados:
• Efeito de clareamento em até 10 tons
• Clareamento ultrarrápido 
• Alta performance
• Clareamento uniforme, com perfeita revelação da cor
• Alto rendimento – melhor custo-benefício 
• Perfeito para todas as técnicas de mechas
• Textura firme, ótima aderência ao papel 
• Fragrância agradável – dust free
• Agentes cosméticos eficientes na proteção da fibra

Resultados:
• Efeito de clareamento em até 9 tons 
• Alta performance
• Clareamento uniforme, com perfeita revelação da cor
• Textura firme, ótima aderência ao papel
• Perfeito para todas as técnicas de mechas
• Alto rendimento – melhor custo-benefício
• Tecnologia Puff Control – controle de inchaço 
• Fragrância agradável – dust free
• Agentes cosméticos eficientes na proteção da fibra

Colors Premium (400g)
Pó descolorante com queratina, colágeno e aloe vera.

28

Indicação de preparação:
Em todas as técnicas de mechas, entre 1 parte de 
pó por 1 e ½ de oxidante a 1 parte de pó por 2 de 
oxidante, dependendo do gosto do profissional.
Nas descolorações e decapagem, a proporção 
indicada é 1 parte de pó por 3 de oxidante.

Indicação de preparação:
Em todas as técnicas de mechas, entre 1 parte de 
pó por 1 e ½ de oxidante a 1 parte de pó por 2 de 
oxidante, dependendo do gosto do profissional.
Nas descolorações e decapagem, a proporção 
indicada é 1 parte de pó por 3 de oxidante.
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Colors (500g) 
Pó descolorante com agentes controladores, que age com velocidade moderada e progressiva 
mantendo máxima proteção da fibra.

Resultados: 
• Clareamento uniforme, com perfeita revelação da cor
• Textura firme, ótima aderência ao papel
• Textura seca, ideal para quem gosta de trabalhar com tranquilidade e segurança
• Perfeito para todas as técnicas de mechas
• Controle de inchaço 
• Fragrância agradável - dust free
• Agentes cosméticos eficientes na proteção da fibra

Mechas • Reflexos • Ballayages • Decapagem
Descoloração • Clareamento de cabelos

Descolorantes com alto 
poder e resultados rápidos!

Ultrapasse limites, 
viva novas experiências.
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London Colors (Coloração) (60g)
Com 59 nuances, ótima fixação e durabilidade das cores. Tecnologia Angstrom que beneficia a 
formação dos pigmentos. Perfeita para transformação de cor e cobertura de cabelos brancos, 
com excelente fixação e durabilidade das cores. Contém em sua formulação BIO RESTORE, 
ARGAN E PROTEÍNA HIDROLIZADA DO TRIGO, ativos que beneficiam a proteção da fibra.

Multi Colors Fusion (Tonalizante) (60g)
Tecnologia Multi Colors Fusion patenteada, com 61 nuances.

Indicado para:
• Tonalização (utilização com OX ODS de 10 vol.)
• Matização de mechas (utilização com OX ODS de 5 vol.)
• Para a mistura na elaboração da coloração Multi Colors Fusion sem amônia

Multi Colors Fusion (Coloração sem amônia) (60g)
Bases ativadoras naturais fusion (4.0 /5.0 /6.0 /7.0 /8.0/9.0 /10.0).
Tecnologia Multi Colors Fusion patenteada.
Contém um blend de 10 óleos: macadâmia, pêssego, avelã, chia, kukui, baobab, moringa, batana, canola e argan.

Indicada para:
• Elaboração da coloração Multi Colors Fusion sem amônia

Acesse o QR Code e 
confira os produtos!



TECNOLOGIA

COLORAÇÃO
SEM AMÔNIA

Tecnologia e técnica patenteada

 Tecnologia única no mundo. Até mesmo as marcas importadas 
não alcançaram estes resultados.

• Contém blend de 10 óleos: macadâmia, pêssego, avelã, 
chia, kukui, baobab, moringa, batana, canola e argan

• Com 61 nuances

• Coloração sem amônia com a 
melhor cobertura de branco do mundo

• Em alguns casos, supera as colorações com amônia

• Cores intensas e vibrantes

• Maior durabilidade das cores, 
superando as colorações com amônia

• Neutralização das cores quentes de forma jamais vista

• Incomparável preservação da fibra capilar

Com a coloração sem amônia Multi Colors Fusion, 
você tem a garantia de todos esses benefícios!

• Com cheiro agradável

• Suavidade e delicadeza para o couro cabeludo

• O conforto e a sofisticação que a sua cliente merece



27

Colors Multi Oil System
(Ativador Oxidante) (900ml) Vol. 5, 10, 20, 30, 40 
Cosmeticidade incomparável e uma variedade de benefícios.

Indicado para:
Processos de coloração e tonalização

Resultados:
• Aumenta a qualidade do tratamento nos processos 
(coloração, tonalização, mechas e descoloração)
• Revela os pigmentos e preserva a qualidade do cabelo, 
enquanto ocorre o processo químico
• Cria uma proteção aos fios durante o processo químico
• Melhora a performance na formação do pigmento, resultando 
em brilho e tratamento diferenciado ao cabelo
• Proteção do couro cabeludo durante a ação da coloração
• No pó descolorante, aumenta o poder cosmético de 
tratamento, tendo fios descoloridos mais saudáveis e resistentes
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Argila Reduction (1kg e 500g)
A ARGILA REDUCTION é um produto de redução de volume que permite uma alteração 
progressiva capaz de alisar os cabelos. Nosso exclusivo sistema ESSENTIALS ACIDS BLEND, 
associado aos benefícios da argila, proporcionam resultados extraordinários como: cabelos 
lisos e alinhados, selamento perfeito, nutrição da fibra, controle do frizz e muito mais brilho. 
As propriedades da argila também atuam na limpeza e no fortalecimento do couro cabeludo, 
acelerando o crescimento dos fios. 

Indicada para:
• Redução de volume
• Alinhamento perfeito
• Controle de frizz
• Selamento perfeito 
Resultados: 
• Cabelos sem volume e fáceis de arrumar
• Cabelos com muito movimento e fios fáceis de modelar 
• Brilho esplêndido e maciez irresistível ao toque
• Controle de frizz
• Desintoxica o couro cabeludo e previne a oleosidade excessiva

35

Totalmente livre de formol

CABELOS LISOS, 
REVITALIZADOS
E MAIS RESISTENTES. 

Acesse e 
saiba mais.
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Disciplinador Argila Reduction (500ml) pH 2,0 - 2,5
Redutor de volume e poderoso e inovador tratamento orgânico, que além de alisar e tratar 
os cabelos, controla totalmente o frizz, nutre a fibra e dá brilho e maciez surpreendentes.

Indicado para:
• Redução de volume
• Controle total do frizz
• Restaurar todos os tipos de cabelos sensibilizados, principalmente pelo excesso 
de química, como mechas

Resultados:
• Cabelos sem volume e disciplinados
• Tratamento surpreendente
• Maleabilidade da fibra e fios fáceis de modelar
• Brilho esplêndido
• Maciez irresistível ao toque
• Elasticidade e flexibilidade
• Atua desintoxicando o couro cabeludo e controlando a oleosidade

ARGILA
DISCIPLINADOR

REDUCTION

REVELE CABELOS SEM VOLUME, 
TRATADOS E SEM FRIZZ

BRILHO • SAÚDE • MACIEZ
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HOME CARE
NOVA EMBALAGEM

Argila Reconstruction (1kg e 200g)
Máscara de reconstrução instantânea para cabelos super processados e severamente danificados por químicas 
sucessivas. Sua fórmula de alta tecnologia, KAPs COMPLEX, associada à cisteína, colágeno, óleo de babaçu e 
argila, ajudam a compensar a perda de KAPS*. 
*Substâncias essenciais para atração entre átomos das moléculas que formam a queratina, uma das principais fibras capilares 
que atuam para dar força e resistência ao fio.

O que é o KAPs COMPLEX?
É uma tecnologia composta por 6 aminoácidos do trigo e 15 aminoácidos da alfa-queratina, que gera 
substâncias essenciais para atração entre os átomos das moléculas da queratina, uma das principais 
estruturas do cabelo, que atua para dar força e resistência ao fio.

Indicada para:
• Reconstrução instantânea dos cabelos danificados por processos químicos

Resultado: 
• Proporciona a revitalização dos cabelos e o alinhamento da fibra, brilho esplêndido, movimento aos cabelos, 
além de selar as regiões cuticulares e restabelecer as ligações moleculares

Recomendação de uso
Para que o resultado da máscara Argila Reconstruction permaneça, indicamos o uso de maneira intercalada 
de 1 a 2 vezes por semana. Em casos de cabelos extremamente danificados, aconselhamos a utilização em 
todas as lavagens por um período de 3 semanas.



Dê vida aos seus cabelos

SEIS PASSOS PARA
UM RESULTADO INCRÍVEL:

Reconstrução imediata para cabelos extremamente 
danificados e desestruturados no pós-química.

Alta concentração de aminoácidos que agem 
internamente para a reestruturação da fibra do 

cabelo, recuperando rapidamente os fios.
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1 Lavar o cabelo 2x com o SHAMPOO SMOOTH ARGAN.

2 Retirar bem a umidade dos cabelos com o auxílio de uma toalha.

3 Aplicar o MAX EQUALIZER no cabelo ainda úmido.

4 Misturar aproximadamente 30g da MÁSCARA ARGILA RECONSTRUCTION 
com 5 pumps de LUMINE SHINE.

5 Aguardar 20 minutos.

6 Enxaguar bem o cabelo e finalizar com escova.

Lumine Shine

Max Equalizer

Máscara Argila Reconstruction

Shampoo Smooth Argan

39

Acesse o QR Code e 
confira os produtos!



www.londoncosmeticos.com.br

londoncosmeticosbrasil londoncosmeticos


