


“Oferecer o  melhor aos cabeleireiros, os ingredientes mais preciosos com um 
desempenho incomparável e um serviço amigável e efi caz para os ajudar 
a fazer com que as mulheres se sintam melhores consigo mesmas, defendendo 
a indústria do cabeleireiro e tendo um impacto positivo no nosso planeta. Somos 
uma empresa familiar que trabalha com distribuidores familiares, isso faz uma 
grande diferença no serviço que oferecemos aos nossos cabeleireiros”.

■ Fórmula com partículas de ouro para um desempenho extraordinário

■ Expertise, apenas para profi ssionais, foco na educação

■ Exclusividade, disponível apenas para salões e através dos salões

■ Respeito pelo planeta

■ Criada em Paris, fabricado em Veneza, com sede em Praga

NOSSA MISSÃO
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Gold particles

Formulated & designed in Paris
Professional only

Focus on performance

Respect for the planet

Guaranteed results

and the hairdressers

Luxury - Exclusivity

Expertise - Elegance

Zlaté částice
Profesionalita

Respekt k planetě
a kadeřníkům

Luxus - Exkluzivita
Inovace - Elegance

Partículas de oro
Profesionalismo

Respeto por el planeta
y los peluqueros

Lujo - Exclusividad
Innovación - Elegancia

OUR MISSION



OURO & ALQUIMIA
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Os alquimistas usaram ouro como uma semente para a  transformação, uma 
pequena quantidade de ouro foi usada para ser o  catalisador do processo de 
transmutação. Ouro era o objetivo fi nal do alquimista, tanto materialmente, mas 
também fi losofi camente como uma forma de iluminar a mente e a alma.

Acreditamos que os cabeleireiros têm esse poder especial de transformar as 
mulheres. O  cabelo faz com que as mulheres se sintam mais bonitas e o  mais 
importante, que se sintam bem com elas mesmas. Eles são os alquimistas 
modernos e temos o compromisso de lhes trazer as melhores ferramentas para 
realizar essa sublimação.

OURO é também um símbolo da Oroexpert pelo luxo, exclusividade na distribuição,
pelos ingredientes e fórmulas de qualidade, pela nossa elegância clássica 
francesa intemporal e, claro, pelas partículas de ouro das nossas fórmulas que 
marcam a diferença na reestruturação do cabelo.

ALQUIMIA
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C-GOLD

6

Desde os egípcios, acredita-se que o  ouro tem muitas propriedades 
cosméticas: antioxidantes, estabilizantes, brilho, reestruturantes.
O  colágeno (uma forma de proteína) um dos principais componentes do 
cabelo, da pele e das unhas. Fundamental para a elasticidade da pele, do 
cabelo, força e capacidade de reter a humidade.

C-Gold ou Gold Collagen é uma grande inovação na manutenção da 
estrutura do cabelo intacta; atua como um elixir da juventude nos 
cabelos preservando sua ligação interna. C-Gold é uma emulsão de 
inspiração alquímica muito especial de micro partículas de colágeno e ouro; 
a  associação de cadeias de bio peptídeos moleculares com minúsculas 
partículas de ouro. Ele atua como uma pedra fi losofal em todas as nossas 
fórmulas para cuidados com os cabelos e cores, melhorando o desempenho 
de todos os nossos ingredientes ativos para alcançar a qualidade perfeita 
do cabelo.

C-GOLD
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TOP INGREDIENTES
MELHORES FORMULAS
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ÁCIDO

KERATIN

CERAMIDAS

ÓLEO DE
ARGAN

ÓLEO DE
SEMENTES DE UVA (bio)

(bio)

Hialurônico

O  ouro em Oroexpert também é um 
símbolo dos melhores e mais luxuosos 
ingredientes que escolhemos para 
os nossos produtos. Oroexpert tem 
o  compromisso de usar sempre os 
melhores ingredientes disponíveis com 
o  mínimo impacto para o  planeta e 
com o melhor desempenho.
Quando usamos ingredientes naturais, 
certifi camo-nos de que eles são 
cultivados de forma a  criar o  mínimo 
impacto para planeta: Certifi cação 
Ecológica.

São essenciais para manter 
coesão interna da estrutura 
capilar. As Ceramidas evitam 
a abrasão adicional causada 
por atrito.

Contém proantocianidinas: capacidade de
capturar radicais livres, neutralizá-los e
torná-los inofensivos para as células do nosso 
corpo, ajudam a promover uma cor duradoura.

Antioxidante natural efi caz, com 
ação anti-idade e vitamina E, 
protegendo o cabelo de radicais 
livres. Hidrata e nutre cabelo 
sensibilizado.

Preenche as áreas mal hidratadas do 
cabelo. Sela a cutícula e defi ne a cor, 
melhorando a qualidade cosmética.

A Keratin pode preencher as lacunas 
do córtex, combatendo a porosidade, 

dando-lhe fortalecimento impulso e mais 
elasticidade.

9



10 11



LUXO

Respeito 
pelo planeta
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Usamos os melhores ingredientes para um melhor desempenho e com a menor pegada para
o planeta, sejam eles naturais ou feitos pelo homem. Não pretendemos ser 100% naturais, pois 
esta não é uma receita para uma pegada ecológica, nem reduzir o risco de alergias ou toxicidade.

Usamos embalagens maiores do que a  maioria das marcas profi ssionais de forma a  ajudar 
a reduzir a utilização do plástico e de energia.

Quando usamos ingredientes naturais, garantimos que sejam ecologicamente certifi cados;
(ou seja, cutivados de forma ética e com o mínimo de utilização de água e solo…).

Dedicamos 5% de nossa margem para investir em projetos de combate ao aquecimento global.
Investimos na plantação de árvores, pois esta é uma das únicas maneiras de hoje compensar as
emissões de carbono que é inevitável em qualquer produção.

RESPEITO PELO PLANETA
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RESPONSÁVEL



RESPEITO
PELOS
PROFISSIONAIS
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Somos uma das poucas marcas verdadeiramente profi ssionais em que não 
disponibilizamos os nossos produtos para venda na Internet para os clientes 
fi nais, pois lutamos pelos cabeleireiros.

Acreditamos que o  trabalho artístico do profi ssional de cabelo é o  que deve 
ser valorizado. Os bons cabeleireiros são especialistas em diagnóstico, no serviço 
personalizado e no sucesso do look fi nal. Transformam produtos em
experiência e resultados.

Defendemos a  formação constante dos profi ssionais e os produtos de alta 
qualidade que são formulados para garantir a  segurança para o  cabeleireiro. 
Trabalhamos apenas com distribuidores que realizam visitas regulares aos espaços, 
pois acreditamos que são um elo fundamental na indústria dos cabelos trazendo 
inovação, aconselhamento e serviço constante para ajudar a construir o seu negócio.
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ALCHEMIST
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ALCHEMIST
- COBERTURA PROFUNDA SEM MISTURA

- EXCELENTE BRILHO E QUALIDADE

- COR DE LONGA DURAÇÃO

- FORMULADO PARA MINIMIZAR A IRRITAÇÃO

17



CREME PERMANENTE DE LUXO PARA COLORAÇÃO
A  nossa cor foi projetada para os coloristas mais 
exigentes. O  Creme Colorante Permanente 
Alchemist Luxury foi formulado para oferecer uma 
excelente previsibilidade de resultados, bem como 
uma excelente qualidade de cabelo, graças à nossa 
combinação especial de C-Gold, Ácido Hialurônico 
e Óleo de Semente de Uva.

ALCHEMIST COLOUR
dá aos cabeleireiros a  garantia de preservar 
a  qualidade do cabelo, além de oferecer ótimos 
resultados de cores.

ALCHEMIST
18

C-GOLD
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ALCHEMIST

ÁCIDO
Hialurônico

ÓLEO DE SEMENTES

DE UVA



ALCHEMIST COR

Creme de coloração de cabelo permanente 
de luxo com ouro e ácido hialurônico.
A  fórmula especial com excelente capacidade 
de reestruturação e capacidade cosmética que 
garante cobertura total dos cabelos brancos, 
proporcionando brilho, hidratação, suavidade e 
proteção para resultados duradouros. Relação 
de mistura: creme colorante 1 : 1,5. Apenas para 
uso profi ssional.

BALAYAGE

Descoloração em pó para técnicas de coloração 
com pigmentos – CINZA para todas as técnicas de mão
livre. Até 6/7 tons. A fórmula enriquecida com argila 
otimiza e neutraliza os refl exos indesejados. A argila 
combinada com o  C-Gold mantém um nível de 
humidade perfeita e uma excelente consistência 
que protege a estrutura interna do cabelo para um 
cabelo com aspeto perfeitamente saudável. Textura 
fácil de usar. Aplicação fácil.

BLONDE DIVINE

Descolorante em pó  – AZUL para realces, 
descoloração total ou remoção de cor. 
Adequado para todos os tipos de técnicas de 
aclaramento, até 7 tons. Atenua os refl exos 
amarelos.

20

DIVINE ACTIVATOR

Creme oxidante com ouro e ácido hialurônico. Formulado especialmente para melhorar 
a reestruturação e capacidade cosmética do creme de coloração de luxo ALCHEMIST COLOR para 
atingir uma perfeita cobertura e uma cor luminosa e duradoura.

ALCHEMIST
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NIRVANANIRVANABLONDE NIRVANA

- LOIRO PURO SEM REFLEXOS AMARELOS

-  SISTEMA COMPLETO: PRÉ-TRATAMENTO, DESCOLORANTE, 

TONERS, SHAMPOO E MÁSCARA

-  TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO TOTALMENTE INTEGRADA:

C-GOLD E ÁCIDO HIALURÔNICO

- CABELO DE EXCELENTE QUALIDADE E COR ESTÁVEL

NIRVANA
BLONDE

TUDO O QUE 
PRECISA PARA 
CRIAR LOIROS 

BONITOS!
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BLONDE NIRVANA

„BLONDE NIRVANA OFERECE O QUE 
AS MULHERES TÊM PROCURADO AO 
LONGO DE SÉCULOS: LOIRO PURO SEM 
REFLEXOS AMARELOS ACINZENTADOS.

Com Blonde Nirvana pode atingir todos os tipos de 
loiros: loiros platinados, loiros frios, loiros esfumados 
ou bege, até os loiros violeta ou rosa.
Blonde Nirvana também pode ser direcionado 
para cabelos grisalhos naturais para homens ou 
mulheres que desejam manter os seus cabelos 
grisalhos naturais com aspeto nítido e luminoso.

Todos os produtos partilham a mesma tecnologia 
projetada especif icamente para oferecer uma 
excelente qualidade de cabelo e uma cor estável: 
graças à associação de C-Gold e ácido hialurônico. 
Blonde Nirvana faz uso extensivo da Tecnologia 
de pH Ácido que fecha a cutícula após o processo 
de descoloração. O  cabelo f ica em condições 
fantásticas e a  cor permanece como pretendido 
por muito mais tempo. “

NIRVANA

C-GOLD

BLONDE
24 25

ÁCIDO
Hialurônico



BLONDE NIRVANABLONDE NIRVANABLONDE NIRVANA

STAY STRONG

STAY STRONG é um protetor da ligação interna 
da fi bra capilar durante o  processo de coloração 
ou descoloração. Cria uma uma camada protetora 
interna que une as fi bras capilares para um córtex 
perfeitamente protegido durante o  processo de 
coloração. Multiplica as ligações de queratina, 
realça e reforça as pontes de enxofre para melhorar 
a qualidade e estrutura do cabelo com efeitos visíveis 
instantaneamente. É recomendado para todas 
as mulheres com cabelos sensibilizado que ainda 
desejam fazer coloração ou descoloração no cabelo 
e aclarar em mais de 2 níveis. Pode ser usado antes 
da descoloração - borrifado diretamente no cabelo 
ou misturado diretamente com a  descoloração, 
o superaclarante ou coloração.

DESCOLORANTE EM CREME

DESCOLORANTE EM CREME – VIOLETA 
para todos os tipos de técnicas de 
descoloração ou correção de cor. 
O nosso descolorante mais precioso até 
agora. Atua onde é colocado, com uma 
expansão muito limitada. Ideal para usar 
com papel de alumínio. Pode ser usado 
duas vezes no mesmo dia para potenciar 
o  aclaramento. Não é recomendada 
a  aplicação no couro cabeludo. Fácil de 
aplicar e agradável de usar graças ao 
baixo teor de amoníaco. Ótima qualidade 
de cabelo com brilho e elasticidade 
preservada.

TOPCOATS

TONALIZANTES SEM 
AMONÍACO.
Tecnologia ácida de 
cores tonalizantes 
sem amoníaco para 
ser usado logo após 
a  descoloração ou 
serviço de realce para 
aperfeiçoar a  cor. 
Rácios de mistura:
1 : 1,5 Creme oxidante 
Oroexpert 3,5 ou 10 vol.

SUPERHEROES

SUPERACLARANTES DE 
LUXO SEM AMONÍACO.
Cores revolucionárias de 
alto poder de aclaramento 
sem amoníaco para 
loiros vibrantes e sem 
cheiros desagradáveis. 
Excelentes propriedades 
de reestruturação para 
manter a ótima qualidade 
do cabelo. Rácios de mistura: 
1 : 2 Oroexpert creme 
oxidante 30 ou 40 vol.

KEEP COOL SHAMPOO

Shampoo corretivo para cabelos descoloridos, loiros ou brancos.
Ação anti amarelo. Neutraliza refl exos amarelos e tons quentes indesejados 
enquanto limpa o cabelo de resíduos de oxidação ou poluição. Keep Cool 
preserva a cor do cabelo, proporcionando brilho, suavidade e hidratação. 
A sua fórmula com C-Gold garante força e elasticidade nos fi os capilares. 
Fórmula adequada para uso diário. Use Keep Cool Mask para obter os 
melhores resultados. Usar: Aplicar o  shampoo em cabelo molhado, 
massajar e deixar atuar entre 1 a 5 minutos e enxaguar. Repita o processo 
se necessário. É aconselhado o uso das luvas; é possível que deixe uma 
leve pigmentação nas mãos, especialmente se a  sua pele estiver seca. 
Não mancha o couro cabeludo.

KEEP COOL MÁSCARA

Máscara corretiva para cabelos descoloridos, loiros ou brancos.
Ação anti amarelo. Neutraliza refl exos amarelos e tons quentes 
indesejados, proporcionando uma nutrição profunda da fi bra 
capilar. Keep Cool preserva a cor do cabelo, proporcionando brilho 
e uma suavidade incomparável. A sua fórmula com C-Gold garante 
força e elasticidade dos fi os capilares. Fórmula adequada para 
uso diário. Usar: Aplicar em cabelo seco com a toalha, massajar e 
deixar atuar entre 3 a 5 minutos e depois enxaguar. É aconselhado 
o uso das luvas; é possível que deixe uma leve pigmentação nas 
mãos, especialmente se a  sua pele estiver seca. Não mancha 
o couro cabeludo.
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TRATAMENTOS
ELIXIR
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Color Star é a  escolha ideal para as mulheres 
que procuram manter a  vitalidade da sua cor
entre as visitas ao salão. Formulado com C-Gold, 
ácido hialurônico, óleo de semente de uva 
e óleo de NYAMPLUNG. Color Star deixa o
cabelo brilhante e sedoso, sublime variações de 
tons naturais do cabelo para uma cor cheia de 
intensidade.

CORES VIBRANTES POR 
MAIS TEMPO

COLOUR STAR

C-GOLD

ÓLEO
Nyamplung

(Ecocert)

30 31

COLOUR STAR

ÁCIDO
Hialurônico

ÓLEO DE SEMENTES

DE UVA



SHAMPOO PROTETOR DE COR

Shampoo protetor de cor com ouro e ácido 
hialurônico para cabelos pintados ou com madeixas.
Fórmula extra suave, sem sulfatos, parabenos e 
cloreto de sódio. Limpa e fortalece a  fi bra capilar, 
ajustando a cor e selando a cutícula. A sinergia única 
dos ingredientes cosméticos aumenta e amplifi ca 
o  brilho da cor, prolongando a  durabilidade. Usar: 
Aplique em cabelo húmido, massajar suavemente e 
de seguida, enxaguar.

CONDICIONADOR PROTETOR DE COR

Condicionador protetor de cor com ouro e ácido 
hialurônico para cabelos pintados ou com madeixas.
Fórmula delicada, que desembaraça efi cazmente 
o cabelo sem o pesar. Deixa o cabelo sedoso ao toque, 
com uma cor brilhante e vibrante. Particularmente 
adequado para revelar madeixas ou tons de cabelos 
clareados pelo sol. Protege e prolonga a durabilidade 
da cor. Usar: Aplicar após shampoo e ter removido 
o  excesso de água. Pentear e deixar de pose até 3 
minutos, de seguida, enxaguar.
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MÁSCARA PROTETORA DE COR

Máscara protetora de cor com ouro e 
ácido hialurônico para cabelos pintados 
ou com madeixas. Fórmula suave que nutre 
profundamente, sela a  cutícula e defi ne a  cor 
enquanto intensifi ca os tons do cabelo. Deixa 
o  cabelo suave e brilhante. Protege e prolonga 
a intensidade do cor. Uso: aplicar após a lavagem 
em cabelo seco com a  toalha e pentear. Deixar 
atuar por 5 minutos e depois enxaguar.

ULTRA LOCK

Creme selante com ouro e ácido hialurônico 
para cabelos pintados ou com madeixas.
Formulação concentrada para fi nalizar 
o  serviço de cor ao cristalizar e estabilizar 
os micropigmentos no cabelo para maior 
intensidade, brilho e durabilidade. Serviço pós-
coloração: depois de enxaguar a  cor, distribuir 
em cabelo húmido, pentear e deixar atuar por 
2 minutos. Enxaguar e aplicar o shampoo. Uso: 
aplicar uma vez por semana após a  lavagem, 
pentear e enxague após 2 minutos.

SHINE SUBLIME SERUM

Sérum de brilho com ouro e ácido hialurônico 
para cabelos pintados ou com madeixas. 
Formulação especial anti desvanecimento 
para proteger a  cor da perda de intensidade, 
realçando e intensifi cando o brilho ao longo do 
tempo. Obtenção de uma ação extraordinária: 
envolver o cabelo com uma película protetora, 
suaviza a  cutícula e sela as pontas duplas. 
Para um cabelo instantaneamente macio e 
brilhante sem pesar. Uso: aplique algumas 
gotas em cabelo húmido ou seco e prossiga 
com o penteado. Não enxaguar.

TOP
PRODUCT
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Argan Essence é a  solução para os cabelos 
secos, sem brilho, quebradiço e difíceis de 
desembaraçar. Argan Essence está formulado 
com C-Gold e óleos preciosos, como óleo 
de Argan e de Macadamia. Hidrata a  parte 
superior da cutícula e nutre o  cabelo para 
o deixar suave, brilhante, visivelmente mais 
luminoso e fácil de desembaraçar.

NUTRICÃO E SUAVIDADE DURADOURA 
DO CABELO SECO E SENSIBILIZADO

ARGAN ESSENCE

C-GOLD

ÓLEO
Macadamia

ÓLEO
Argan

(Ecocert)

(Ecocert)
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SHAMPOO NUTRITIVO

Shampoo nutritivo com ouro e óleo de argan 
para cabelos secos e sensibilizados. Limpa e nutre 
suavemente e restaura as defesas naturais do cabelo. 
O  cabelo fi ca suave, extraordinariamente brilhante, 
fl exível e sedoso. Uso: aplicar no cabelo molhado, 
massajar suavemente e enxaguar.

CONDICIONADOR NUTRITIVO

Condicionador nutritivo com ouro e óleo de argan 
para cabelos secos e sensibilizados. Desembaraça 
e suaviza sem pesar o cabelo, deixando-o hidratado, 
fácil de pentear e fl exível. Revitaliza o  brilho e deixa 
o cabelo sedoso. Uso: aplicar depois de lavar o cabelo e 
secar previamente com uma toalha e pentear. Deixar 
até 3 minutos e depois enxaguar.
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MÁSCARA NUTRITIVA

Máscara nutritiva com ouro e óleo de argan para 
cabelos secos e sensibilizados. Tratamento de 
hidratação profunda que dá uma extraordinária 
suavidade ao cabelo. Deixa o cabelo protegido 
de forma duradoura, saudável e com um toque 
aveludado. Uso: aplicar após a  lavagem e seco 
previamente com uma toalha e pentear. Deixar 
até 5 minutos e depois enxaguar.

DUO-PHASE

Tratamento nutritivo bifásico com ouro e óleo 
de argan para cabelos secos e sensibilizados. 
Hidrata, desembaraça e protege o  cabelo, 
restaurando a  sua suavidade e vitalidade sem 
pesar. Uso: após a  lavagem, utilizar o  spray nos 
comprimentos e pontas do cabelo húmido. 
Massajar e pentear. Deixar fi car no cabelo e não 
enxaguar. Agitar antes de usar.

GODDESS

GODDESS Óleo nutritivo milagroso com ouro e 
óleo de argan para cabelos secos e sensibilizados. 
Formulação inspirada nos rituais de beleza do Antigo 
Oriente que nutrem profundamente o comprimento 
e pontas ao mesmo tempo, adiciona brilho, deixando 
o  cabelo disciplinado e macio como a  seda. Envolve 
o cabelo com uma película protetora que o protege do 
envelhecimento. Fórmula não gordurosa e leve. Uso: 
aplicar algumas gotas do óleo em cabelo húmido ou 
seco. Deixar no cabelo e não enxaguar.

36 37

ARGAN ESSENCE



Por vezes o  cabelo precisa de mais do que nutrição 
ou preenchimento, quando sua estrutura interna está 
sensibilizada devido a vários serviços técnicos, precisa 
de reestruturação interna. Keratin Prodigy, com uma 
associação única de C-Gold, keratin, Ceramidas e óleo 
inca, irão impulsionar ao cabelo capacidade de reter 
a  humidade e a  sua propriedade anti quebra, deixando 
o  cabelo mais forte e mais suave, aumentando sua 
capacidade de refl etir o seu brilho. O cabelo forte, cheio 
de elasticidade e mais resistente.

PARA A RECONSTRUÇÃO INTERNA DO
CABELO DANIFICADO OU QUÍMICAMENTE
SENSIBILIZADO

KERATIN PRODIGY

C-GOLD

CERAMIDAS

ÓLEO DE 
INCA

bio

KERATIN
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SHAMPOO RECONSTRUTOR

Shampoo reconstrutor com C-Gold, Keratin, 
Ceramidas para cabelos danifi cados ou 
quimicamente debilitados. Limpa suavemente, 
fortalece e nutre a  fi bra capilar. Deixa o  cabelo 
suave e forte. Ideal para reforçar ligação interna
do cabelo sujeito a  quebra, poroso e 
quimicamente sensibilizado. Uso: aplicar no 
cabelo molhado, massajar suavemente e 
enxaguar.

CONDICIONADOR RECONSTRUTOR

Condicionador reconstrutor com C-Gold, 
Keratin, Ceramidas para cabelos danifi cados 
ou quimicamente debilitados. Desembaraça 
e reestrutura o  cabelo de forma efi caz sem 
pesar, tornando mais fácil para pentear. Confere 
suavidade e reconstrói, deixando o  cabelo 
extraordinariamente macio, forte e brilhante. 
Uso: Aplicar após shampoo e ter removido 
o excesso de água, pentear. Tempo de posse até 
3 minutos e enxaguar.

MÁSCARA RECONSTRUTORA

Máscara reconstrutora com C-Gold, keratin, 
Ceramidas para cabelos danifi cados ou 
quimicamente debilitados. Profundo 
tratamento reconstrutor que reestrutura 
o  cabelo de dentro para a  camada da 
cutícula, deixando o  cabelo forte, brilhante e 
menos sujeito a  quebras. Ideal para cabelos 
quimicamente tratados que requerem 
múltiplas ações de restauração com um único 
processo. Uso: aplicar depois da lavagem em 
cabelo seco com uma toalha e pentear. Deixar 
até 5 minutos e enxaguar.
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MIRACLE

MIRACLE reconstrutor elixir com C-Gold, 
Keratin, Ceramidas para cabelos danifi cados ou 
quimicamente debilitados. Regenera, fortalece 
e revitaliza a estrutura interna, tornando o cabelo 
cheio de força e incrivelmente luminoso. Fórmula 
não gordurosa, rica e concentrada. Usar: Após 
o  shampoo, aplicar algumas gotas no cabelo 
seco e massajar suavemente. Deixar durante 1-2 
minutos e de seguida, molhar um pouco o cabelo 
com água morna e pentear. Enxaguar bem. Agitar 
antes de usar.

ALMIGHTY 10 in 1

Reconstrutor 10 em 1 leave-in com C-Gold, 
Keratin, Ceramidas para cabelos danifi cados 
ou quimicamente debilitados. 1. Nutre e hidrata 
2. Desembaraça e suaviza sem pesar 3. Dá corpo e 
volume 4. Sela a cutícula 5. Efeito Anti-frizz 6. Ação 
Anti-estática 7. Proteção contra o calor, a humidade 
e os raios UV 8. Intensifi  ca os refl  exos e protege 
a cor 9. Previne as pontas duplas 10. Dá brilho e 
luminosidade. Uso: Pulverizar sobre o cabelo húmido 
e pentear. Deixar atuar, sem enxaguar.

SPLIT ENDS

Creme Selante de pontas com C-Gold, Keratin, 
Ceramidas para cabelos danifi cados ou 
quimicamente debilitados. Repara e previne as 
pontas duplas, com efeito suavizante e anti frizz. 
Restaura o  brilho do cabelo trazendo suavidade 
ao cabelo. Produto de absorção rápida, sem deixar 
resíduos e resistente à humidade. Uso: Distribuir em 
quantidades pequenas em cabelo húmido ou seco. 
Deixar atuar, sem enxaguar.
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Argan Discipline foi projetado para cabelos com 
muito volume, difíceis de estilizar e controlar e 
com tendência para fi car crespo, Argan Discipline 
está formulado com óleo argan e extratos de 
seda, reduz o volume indesejado, alisa o cabelo 
e o torna muito mais fácil de pentear. O cabelo 
fi ca liso, suave e disciplinado.

PARA CONTROLO DO CABELO
REBELDE, INDISCIPLINADO E CRESPO

ARGAN DISCIPLINE

C-GOLD

SEDA

ÓLEO
Argan

(Ecocert)
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SHAMPOO ALISADOR

Shampoo alisador com C-Gold, óleo de Argan 
para cabelo rebelde, indisciplinado e crespo. 
Limpa suavemente e elimina o  encrespado 
instantaneamente, restaurando suavidade e brilho. 
Envolve a  fi bra capilar com uma película protetora 
duradoura e invisível que disciplina e suaviza sem 
pesar. Usar: Aplicar em cabelo húmido, massajar 
suavemente e enxaguar.

MÁSCARA ALISADORA

Máscara alisadora com C-Gold, óleo de Argan para 
cabelo rebelde, indisciplinado e crespo
Disciplina e nutre intensamente o  cabelo com 
uma ação anti frizz, anti-estática e anti humidade. 
Restaura a fl exibilidade do cabelo e ajuda a controlar 
o  volume excessivo. O  cabelo fi ca sedoso, brilhante 
e mais fácil de pentear. Usar: Aplicar após shampoo 
em cabelo previamente seco com a toalha e pentear. 
Tempo de pose até 5 minutos e depois enxaguar.
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ULTRA LISS

ULTRA LISS Thermo-active alisador. Efeito 
progressivo. Elimina frizz e torna o cabelo liso, sedoso 
e disciplinado com um efeito progressivo ao longo 
do tempo. Facilita o processo de secagem do cabelo, 
protegendo-o do calor. Uso com o secador: vaporizar 
sobre o  cabelo húmido, pentear e secar. Uso com 
a prancha: sobre o cabelo seco, vaporizar o produto 
em cada camada e passar a prancha.
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Volume Filler é a gama para cabelos fi nos 
ou com problemas em conseguir um 
volume duradouro ou com a  sensação de 
pouca massa capilar. Está formulado com 
C-Gold, Colágeno, Células da planta da Uva 
e Óleo de Cyper.

Volume Filler aumenta o diâmetro de cada 
cabelo aparentando um efeito de maior 
massa capilar. Com esta gama restaura 
a  elasticidade do cabelo e os penteados 
duram mais tempo.

PARA APORTAR CORPO AOS CABELOS
FINOS, SEM VOLUME E SEM FORÇA

VOLUME FILLER

C-GOLD

COLÁGENO

ÓLEO

Células
extraidas de 

caule de
de Cyperus
(Bio certif ied)

UVA VEGETAL
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SHAMPOO DE VOLUME

Shampoo de volume. Limpa suavemente e densifi ca 
o cabelo desde o  interior. O cabelo fi ca mais fi rme, 
mais espesso, cheio de corpo e volume. O penteado 
dura mais com uma massa de cabelo visivelmente 
maior. Usar: Aplicar em cabelo molhado, massajar 
suavemente e depois enxaguar.

VOLUPTUOUS

Voluptuos Confere volume e corpo ao cabelo com uma 
extraordinária ação de espessamento, recuperando o  corpo e 
o  volume desde da primeira aplicação. Preenche as fi bras do 
cabelo nas áreas mais delicadas e sela a  cutícula, sem pesar. 
O cabelo fi ca mais forte, cheio de corpo e vitalidade e um look 
mais duradouro. Usar: Depois de shampoo em cabelo seco com 
a toalha, aplicar o tratamento nos comprimentos e extremidades. 
Massajar suavemente em movimentos circulares até ser 
completamente absorvido, pentear e deixe por 5 minutos. Não 
enxaguar e completar o tratamento com spray condicionador.
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SPRAY CONDICIONADOR DE VOLUME

Spray condicionador de volume. Desembaraça 
efi cazmente o cabelo sem pesar. Aumenta a massa de 
cabelo. O cabelo parece mais grosso, mais forte, cheio 
de corpo e vitalidade. Torna o  penteado mais fácil e 
duradouro. Usar: Aplicar algumas gotas em cabelo seco 
e massajar suavemente. Deixar durante 1-2 minutos, 
passar um pouco de água e pentear. Enxaguar bem. 
Agitar antes de usar.

ZERO GRAVITY

ZERO GRAVITY Root spray “push-up” - Volume e 
corpo para cabelos fi nos, lisos ou fl ácidos. Dá suporte, 
corpo e volume extra ao cabelo. Este spray cria uma 
película protetora invisível em torno do fi o de cabelo, 
deixando-a  fi rme e brilhante enquanto dá suporte ao 
penteado. Não deixa resíduos. Usar: Pulverizar sobre 
o cabelo húmido diretamente nos crescimentos pentear 
e secar, como de habitualmente.
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CABELO SEM STYLING É
COMO A PELE SEM 
MAQUILHAGEM.
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Os produtos Oroexpert LifeStyle estão 
relacionados com brilho e com cabelos saudáveis 
e de ótima aparência. Os produtos deixam 
o  mínimo de resíduos o  que torna mais fácil 
no momento de pentear e lavar. Eles ajudam 
a  manter uma ótima qualidade de cabelo em 
qualquer look.

Com LifeStyle, os cabeleireiros têm todas as 
opções nas mãos: brilho, volume, fi xação forte, 
defi nição e controle para criar estilos de cabelo 
elegantes ou modernos.

FORMA

BRILHO

FIXAÇÃO

Super

Super

Super
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LACA EXTRA FORTE

Laca extra forte. Dá fi xação extra forte e duradoura, 
criando uma aparência leve e fl exível, protegendo 
o cabelo da humidade. Uso: vaporizar sobre o cabelo 
seco a uma distância de 30 cm.

LACA DE VOLUME

Laca de volume. Dá uma fi xação fl exível e controlada 
sem peso, criando um look leve e fl exível enquanto 
protege o cabelo da humidade. Uso: vaporizar sobre 
o cabelo seco a uma distância de 30 cm.

CREME DEFINIÇÃO DE CARACÓIS

Creme defi nição de caracóis Forma e restaura 
a  vitalidade, a  elasticidade e o  brilho dos caracóis, 
deixando-os suavemente defi nidos. Efeito anti-frizz, 
ideal para o  cabelo naturalmente encaracolado ou 
ondulado. Usar: Depois do shampoo e do cabelo seco 
com a toalha, aplicar o creme seguindo o movimento 
da ondulação natural. Deixar secar ao natural ou 
secar com o difusor.

FLUIDO ALISADOR

Fluido alisador. Para cabelos indisciplinados 
deixando-os sedosos e macios, controlados e 
protegidos contra o  calor e a  humidade. Suporte 
natural. Ação suavizante e termo protetor. Usar: 
Aplicar após shampoo em cabelo previamente 
seco com toalha, aplicar uma pequena quantidade 
ao longo dos comprimentos, pentear o  cabelo e 
fi nalizar conforme o desejado.
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GEL EXTRA FORTE

Gel extra Forte. Cria e defi ne com efeito de longa 
duração e de fi xação forte, com propriedades 
hidratantes. A sua fórmula seca rapidamente e não 
deixa resíduos e é ideal para modelar looks diferentes 
sem pesar ou deixar o  cabelo oleoso. Efeito de 
memória. Uso: Aplicar sobre o  cabelo húmido para 
um look molhado ou em cabelo seco para defi nir e 
estilizar.

CERA MATE

Cera Mate. Fornece uma alta defi nição, textura 
e forma efeito fi nal mate para um look natural 
e duradouro. Com extra fi xação para criar um 
look defi nido. Uso: aquecer uma pequena 
quantidade do produto nas mãos e aplique em 
cabelo húmido ou seco e estilize.

CERA BRILHANTE

Cera brilhante. Fixação natural e duradoura 
ideal para estilos leves, dinâmicos e fl exíveis com 
muita defi nição. Defi ne o  penteado, fornece 
brilho, corpo e efeito molhado. Uso: aplicar em 
cabelo húmido ou seco da forma desejada e 
modelar com a mão.

THERMO-PROTETOR EM SPRAY

Thermo-protetor em spray para secadores de 
cabelo ou pranchas de alisar. Garantias da proteção 
do calor, fl exibilidade e brilho durante todo o processo 
de secagem e estilização do cabelo. Cria uma película 
protetora e deixa o  cabelo suave e brilhante. Ação 
anti-frizz, termo-protetor e facilitador de styling. Uso: 
Aplicar o  spray no cabelo uniformemente antes da 
fi nalização com o secador ou da prancha de cabelo.

SPRAY BRILHO ANTI-FRIZZ

Spray brilho anti-frizz. Restabelece o brilho em todos 
os tipos de cabelo com ações anti-frizz e anti-estáticas. 
E graças à sua fórmula de alta performance, ajuda 
todos os tipos de cabelos incluindo os mais difíceis, 
tornando-os suaves, disciplinados e brilhantes. Não 
deixa resíduos e é adequado a  qualquer condição 
climática, mesmo as mais húmidas. Uso: pulverizar 
uniformemente sobre o cabelo seco.
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Catálogo Produtos
Oroexpert

Flyers
Oroexpert

Saco de papel
Oroexpert

Gift Bag
Oroexpert

Catálogo de Cor
Oroexpert

Catálogo de Cor
Blonde Nirvana

Oroexpert

Taça de coloração
Oroexpert

Trincha de coloração
Oroexpert

Toalha
Oroexpert

Avental
Oroexpert

Penteador
Oroexpert

Expositor
Single Oroexpert

Expositor Double
Oroexpert

Expositor Triple
Oroexpert
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Coloração permanente
em creme

100 ml

Shampoo protetor 
de cor

1000 ml - OE13017
500 ml - OE13018

Shampoo de volume
1000 ml - OE17042
500 ml - OE17043
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VOLUPTUOUS
200 ml

OE17044

Spray condicionador
de volume

250 ml
OE17045

ZERO GRAVITY 
250 ml

OE17046

Condicionador protetor 
de cor

1000 ml - OE13019
300 ml - OE13020

Máscara protetora 
de cor

1000 ml - OE13022
500 ml - OE13021

ULTRA LOCK 
300 ml

OE13023

Shine Sublime
Serum
100 ml

OE13024

Blonde Divine
Descolorante em pó

500 g
OE12015

Balayage Decoloration
Descolorante em pó 

450 g
OE12016

Creme oxidante
3,5 vol. 1,05%

1 000 ml
OE11015

Creme oxidante
10 vol. 3%
1 000 ml
OE11011

Creme oxidante
20 vol. 6%
1 000 ml
OE11012

Creme oxidante
30 vol. 9%
1 000 ml
OE11013

Creme oxidante
40 vol. 12%

1 000 ml
OE11014

Shampoo nutritivo
1000 ml - OE15025
500 ml - OE15026

Shampoo reconstrutor
1000 ml - OE14033
500 ml - OE14034

Shampoo alisador
500 ml

OE16048

Máscara alisadora
1000 ml
OE16050

ULTRA LISS
150 ml

OE16051

Condicionador reconstrutor
1000 ml - OE14035
300 ml - OE14036

Máscara reconstrutora
1000 ml - OE14038
500 ml - OE14037

MIRACLE
150 ml

OE14039

ALMIGHTY 10 in 1
200 ml

OE14040

Split Ends
100 ml

OE14041

Condicionador nutritivo
1000 ml - OE15027
300 ml - OE15028

Máscara nutritiva
1000 ml - OE15030
500 ml - OE15029

Duo-Phase
150 ml

OE15031

GODDESS 
Óleo nutritivo milagroso

100 ml
OE15032
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Descolorante Em 
Creme
500 g

OE19003

Stay Strong
250 ml

OE19014

Keep Cool 
Máscara
300 ml

OE19002

Keep Cool 
Shampoo

500 ml
OE19001

Topcoats
100 ml

Superheroes 
100 ml

Keep Cool 
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Laca extra forte
500 ml

OE18134

Laca de volume
500 ml
OE18135

Creme defi nição 
de caracóis

225 ml
OE18138

Fluido alisador
225 ml

OE18139

Gel extra forte
300 ml

OE18140

Cera mate
100 ml

OE18141

Cera brilhante
100 ml

OE18142

Thermo-protetor 
em spray

300 ml
OE18143

Spray brilho
anti-frizz

100 ml
OE18144

S
TY

LI
N

G




