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KOSTUMEKOLOR
ABUSEDASCORES!
Cores vibrantes e intensas que duram por muito mais tempo. Excelente cobertura dos ﬁos graças à
sua formulação com proteína hidrolisada. Disponível em 56 tons, incluindo os Crazy Colors.
A OX Kostume foi elaborada especialmente para ser usada em conjunto com a Kostume Kolor.
Obtém-se um resultado altamente qualitativo, devido à sua composição avançada.

PROFISSIONAL

CARMINEROUGE
INTENSIFIQUECABELOSVERMELHOS!
A linha Carmine foi desenvolvida com ﬁnos silicones, pigmentos catiônicos e ingredientes de alta ﬁxação, que
penetram a cutícula formando uma barreira protetora. Promove grande luminosidade e intensidade aos cabelos
vermelhos. Nutre e fortalece os ﬁos, proporcionando sedosidade , selamento e brilho intenso.
PROFISSIONAL

HOME CARE

AG47CENIZO
FIOSPLATINADOS!
O cuidado para cabelos extremamente descoloridos e brancos. A linha Cenizo foi especialmente desenvolvida
com pigmentos de baixo peso molecular que agem direto no interior da ﬁbra, conferindo um efeito platinado.
Sua fórmula promove condicionamento, brilho e maciez aos ﬁos.
PROFISSIONAL

HOME CARE

IN-VOLVESEMIDILINO
ENVOLVA-SENESTAREPARAÇÃO!
Involve Semi Di Lino foi desenvolvida para tratar a ﬁbra capilar de forma integrada, levando em
consideração seu estado, principalmente nos cabelos que sofreram fortes processos oxidativos.

PROFISSIONAL

HOME CARE

NACRÉ
MATIZAÇÃODEIMPACTO!
GLAÇAGE - Especialmente desenvolvida com pigmentos violetas ácidos, responsáveis pela matização do tom amarelo dos cabelos loiros e
naturalmente brancos. Em sua fórmula inovadora está presente o KFIVE COMPLEX que auxilia na proteção dos ﬁos contra os radicais livres
e equipamentos térmicos. Reconstrói, nutre e estimula as células capilares, proporcionando um cabelo saudável e com excelente brilho.
ÁGUA OXIGENADA EMULSIONADA MATIZADORA. - Sua fórmula é composta por ativos estabilizantes e pigmentos violetas, para
ajudar na matização do tom amarelado dos ﬁos no processo de coloração, tonalização ou descoloração. 1ª OX MATIZADORA DO
MERCADO Ox•5 - OX•20 - Ox•30 - Ox•40 Vols. Dermatologicamente testado.
PÓ DESCOLORANTE. - Desenvolvido com tecnologia avançada de sistema nano ativos. Age diretamente na melanina, promovendo uma
aclaração rápida. Sua composição com cápsulas azuis, ajuda a matizar os tons alaranjados. Pode clarear até 7 tons em cabelos naturais.
Ideal para o serviço proﬁssional de clareamento capilar. - FRAGRÂNCIA SUAVE - DUST FREE - NÃO LEVANTA PÓ - ENRIQUECIDO
COM PROTEÍNA DA SEDA

PROFISSIONAL

HOME CARE

IN-VOLVECURLNUTRITION
CACHOSNUTRIDOS!
A linha foi criada para cuidar dos cabelos cacheados. Oferece brilho, leveza e maleabilidade aos
ﬁos. Seus ativos facilitam o penteado, selam as cutículas, previnem o ressecamento e protegem os
ﬁos da exposição ao sol.

HOME CARE

ZEROUNO
SURPREENDA-SE!
Kostume Zero Uno é um revolucionário sistema de tratamento sem formol, que promove o
realinhamento das ﬁbras capilares, mantendo o cabelo liso por muito tempo, mesmo após várias
lavagens. Kostume Zero Uno cria uma película protetora no ﬁo, que ao mesmo tempo que o
protege da umidade, mantém sua hidratação interna. Livre de Formol! Surpreenda-se com Kostume
Zero Uno, a escova progressiva sem formol.

PROFISSIONAL

HNC
TRANSFORMESEUSCABELOS!
Relaxamento e alisamento a base de guanidina. Transforma seus cabelos crespos em super lisos,
além de proporcionar brilho, maciez, leveza e sedosidade aos ﬁos. Relaxamento, alisamento e
nutrição em um só sistema. Disponível em kits de 1kg e 2 kg.

PROFISSIONAL
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FÓRMULA
INOVADORA!

1kg

IMAGEM MERAME

NTE ILUSTRATIVA

1kg

C29ORANGE
EXALTE!CABELOSACOBREADOS
Máscara intensiﬁcadora que exalta o tom acobreado dos cabelos coloridos ou naturais.
Promove nutrição imediata, brilho, desembaraço, balanço natural dos ﬁos e confere
maior durabilidade da cor.

KOSTUMEKOLORMAINTENANCE
PROTEJA!CABELOSCOLORIDOS
Exclusivamente formulada com aminoácidos e peptídeos, que interagem no interior da ﬁbra,
estabilizando os blocos de proteínas. Promove ação reparadora e aumenta a durabilidade da cor
nos cabelos. Enriquecido com ﬁltro solar especíﬁco, que confere proteção das cutículas contra
os efeitos da radiação solar. Resultado: ﬁos com a cor prolongada, protegidos e saudáveis.

NERO-DARKMASK
POTENCIALIZE!CABELOSNEGROS
Com pigmentos catiônicos e blend de proteínas, intensiﬁca a cor preta dos cabelos coloridos,
promove força, retenção hídrica e proteção da ﬁbra.
Resultado: ﬁos pretíssimos, macios, com balanço e incrível brilho.

KOSTUME-SHAMPLISS
SHAMPOOALISANTE
Shampoo Alisante de fórmula combinada com óleo de marula e cisteína que age diretamente na
estrutura dos ﬁos. Remodela as ligações internas, promovendo seu alinhamento intensivo.
Repõe o cimento intercelular conferindo sedosidade, brilho e proteção cuticular.

PROFISSIONAL
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LISS LISS LISS
Reposição intercelular
e alinhamento capilar
Shampoo alinhador

ÓLEO DE RÍCINO
E CISTEÍNA

DEFRIZANTE

Shampoo alinhador
Auxilia no crescimento
Mais concentrado

ATENÇÃO!
O uso contínuo pode
deixar seu cabelo
comefeitosuperliso!

ATENÇÃO!
O uso contínuo
pode deixar seu
cabelosuperliso!

Marula Oil, cisteína
proteína do milho
PROTEÇÃO TÉRMICA
O SEU EFEITO LISO
POR MAIS TEMPO
Para todo o tipo de cabelo

AQUARELACRAZYCOLORS
CORESPRECIOSAS
Pigmento ácido hidratante, de alta ﬁxação, que revela cor esplêndida. Enriquecido com proteína
do trigo, aveia e soja, que oferecem nutrição e brilho intenso.
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