
LINHA CAPILAR HOME CARE 



 
 

COSMÉTICOS 
CAPILARES  

      
Na maior parte dos países da 

América Latina que foram 
analisados através das pesquisas da 
Mintel, o segmento de Shampoos e 

Condicionadores teve um grande 
crescimento nos últimos anos. A 
média de crescimento anual nos 

últimos anos no segmento de 
Shampoos e Condicionadores no 

Brasil foi de 12.1%. 



 
 

LINHA CAPILAR 
HOME CARE 

Produtos Capilares  que tratam, 
hidratam, nutrem e mantêm os 

cabelos sempre lindos e saudáveis. 
Uma extensão do tratamento de 

salão em sua casa. 



• SHAMPOO P/ CONTROLE 
DA OLEOSIDADE E 
PREVENTIVO DA CASPA  
240ml 

Controla a oleosidade 
excessiva do couro 
cabeludo auxiliando a 
redução da formação da 
caspa.  Minimiza a coceira 
durante o uso. Cabelos 
limpos, manejáveis, fáceis 
de pentear. 

Embalagens Sugestivas 

240mL 



 
• SHAMPOO P/ CONTROLE DA 

QUEDA E QUEBRA DE FIOS 
200ml 

 

Tem em sua composição ativo 
antiqueda, fortalecedor e 
estimulador capilar que 
fortalece os cabelos 
fornecendo brilho e maciez 
para todos os tipos de cabelo. 
Ciclo Vital estimulante tem a 
função de regular o 
metabolismo dos cabelos, além 
de nutrir as raízes dos fios.   

Embalagens Sugestivas 

200mL 



 
 

LINHA CABELOS 
CACHEADOS 

Produtos ideais para hidratar, 
nutrir e dar mais vida aos seus fios, 
formar cachos perfeitos, sem frizz e 

com muito movimento. 
Tratamentos para seus cabelos 

cacheados em um linha de 
Shampoo, Condicionador, Máscara
, Leave in ativador de cachos, tudo 
para deixar seus cachos definidos , 

seus fios lindos e saudáveis. 



LINHA CABELOS CACHEADOS 
• SHAMPOO CABELOS CACHEADOS 300ml 
• CONDICIONADOR CABELOS CACHEADOS 300ml 
• MÁSCARA DE TRATAMENTO CABELOS CACHEADOS 300g 
• LEAVE IN ATIVADOR DE  CACHOS 200ml 

200mL 

300g 

300mL 

200mL 



 
 

MATIZADOR 
CABELOS LOIROS 

Com pigmentos que neutralizam a 
cor amarela dos fios, realçando os 
tons platinados e acinzentados dos 
cabelos loiros. 



 
 

LINHA CABELOS 
LOIROS 

A linha Silver para cabelos loiros, auxilia 

na neutralização de tons amarelados e 

alaranjados de cabelos louros e grisalhos, 

ao mesmo tempo em que nutre e hidrata. 

Trata a fibra capilar e finaliza a 

neutralização dos cabelos louros e 

grisalhos, conferindo maciez, vitalidade 

aos fios e luminosidade da cor. 



• SHAMPOO MATIZADOR SILVER 300ml   
• CONDICIONADOR SILVER 300ml 
• MÁSCARA MATIZADORA SILVER 300g 
• LEAVE IN DEFRIZANTE SILVER 200ml 

Embalagens Sugestivas 

300mL 

200mL 

300g 



 
 

LINHA 
HIDRATAÇÃO 

A hidratação capilar serve para repor a 

umidade natural, nutrientes e queratina 

perdida. São tratamentos à base de 

queratina, proteínas, vitaminas, extrato 

de seda, óleos vegetais, silicone que 

hidratam e recuperam os cabelos 

quimicamente danificados. A hidratação 

constante é uma grande aliada para 

manter os cabelos saudáveis, com brilho, 

sedosos e macios. 

 



ÇÃ

• SHAMPOO TRATAMENTO E 
HIDRATAÇÃO 300ml 

• CONDICIONADOR  TRATAMENTO E 
HIDRATAÇÃO 300ml   

• MÁSCARA TRATAMENTO E  
HIDRATAÇÃO 300g 

• LEAVE IN TRATAMENTO E 
HIDRATAÇÃO 200ml 
 

Embalagens Sugestivas 

300mL 

200mL 

300g 



Reestrutura e repara as pontas duplas, 
amacia e hidrata. 
Disciplina os fios rebeldes e proporciona 
brilho intenso.  

30mL 30mL 

Embalagens Sugestivas 

• ÓLEO REPARDOR DE PONTAS 30ml   



PRODUTOS VEGANOS 
• SHAMPOOS 
• CREME DE PENTEAR  
• CONDICIONADORES 
• MASCÁRAS 

 

 Produtos isentos de ingredientes de origem animal. 



Embalagens Sugestivas 

Vamos dar início a sua  

Linha Capilar Home Care? 



@magistrisdobrasil 

www.magistrisdobrasil.com.br 

comercial@magistrisdobrasil.com.br 

17 3227-8575 / 17 98123-1205 (WhatsApp) 

R. Ulisses Jamil Cury, 

780 - Distrito Industrial 

Dr. Ulysses da Silveira 

Guimaraes, São José do 

Rio Preto - SP, 15092-

601 

CONTATO 

Magistris do Brasil 


