


TRATAMENTO CAPILAR
1. Loção Esfoliante

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os seguintes componentes à água deionizada: Allantoin, Salix Peel, Glicerina, 
Hydrolite e Biofruits, homogeneizando bem após cada adição. Pré-solubilizar a essência no 
Polissorbato 20, então adicionar ao restante da fórmula. Verificar pH e ajustar se necessário (pH 5,0-
6,0).

Modo de uso
Aplicar sobre o couro cabeludo, massageando delicadamente. Agitar antes de usar. Utilizar uma vez a 
cada 15 dias.

Benefícios
O esfoliante capilar é uma limpeza profunda feita no couro cabeludo com o objetivo de eliminar 
impurezas, oleosidade e resíduos que se instalam nos fios. Fórmula com Biofruits, um ativo rico em 
alfa hidroxiácidos (AHA) naturais obtidos de plantas e frutas, os quais apresentam ação queratolítica ou 
esfoliativa, promovendo a renovação celular sem causar irritações. Contém ainda Salix Peel, um ativo 
considerado como substituto natural para o ácido salicílico sintético, que fornece beta hidroxiácidos 
naturais, promovendo renovação celular sem causar a irritação à pele, e também Alantoína, um 
renovador celular com ação queratolítica, hidratante e cicatrizante. 

A Loção Esfoliante é ideal para cuidar de cabelos quimicamente tratados, que acumulam no couro 
cabeludo um grande número de substâncias químicas, promovendo um peeling suave, removendo 
resíduos e incrustações.

Item INCI Name Concentração (%)

Água deionizada Aqua q.s.p. 100,00

Salix Peel Salix Alba Bark Extract 1,00

Alantoína Allantoin 0,50

Glicerina Glycerin 2,00

Hydrolite 5 Green Pentylene Glycol 3,00

Biofruits Water, Saccharum Officinarium Extract, 
Vaccinium mystillus Extract, Citrus 
aurantium Dulcis Fruit Extract, Acer 
Saccharum Extract, Citrus limon Fruit 
Extract

5,00

Vital Fresh New Essência Fragrance 0,50
Polissorbato 20 Polysorbate 20 2,00



Salix Peel Salix Alba Bark Extract 1,00

TRATAMENTO CAPILAR
2. Pré-Shampoo

Modo de preparo
Solubilizar o Salix Peel no Biofruits e, se necessário, adicionar um pouco da base de shampoo 
para auxiliar na solubilização do ativo. Adicionar esta mistura pré-solubilizada à base Clear 3x1, 
homogeneizando bem. Pré-solubilizar a essência no Polissorbato 20, então adicionar ao restante da 
fórmula. Verificar pH e ajustar se necessário (pH 5,0-6,0).

Modo de uso
Aplicar o produto sobre o couro cabeludo e toda a extensão dos fios, já umedecidos, massageando 
delicadamente. Deixar agir por 2 a 3 minutos, e enxaguar a seguir. Utilizar uma vez a cada 15 dias.

Benefícios
Fórmula com Biofruits e Salix Peel, que fornecem alfa e beta-hidróxi ácidos, respectivamente, os quais 
irão promover uma renovação celular sem causar irritação, removendo resíduos e incrustações que 
acabam acumulando-se no couro cabeludo e ao longo dos fios. 

O Pré-Shampoo contribui para que os fios fiquem mais leves e o couro cabeludo livre de impurezas e 
oleosidade.

Item INCI Name Concentração (%)

Vitalgreen Clear 3x1 Aqua, Disodium EDTA, Aloe barbadensis 
Leaf Powder, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane 
Trioleate, Laureth-2, Citric Acid

q.s.p. 100,00

Biofruits Water, Saccharum Officinarium Extract, 
Vaccinium mystillus Extract, Citrus 
aurantium Dulcis Fruit Extract, Acer 
Saccharum Extract, Citrus limon Fruit 
Extract

5,00

Vital Fresh New Essência Fragrance 0,50

Polissorbato 20 Polysorbate 20 2,00



TRATAMENTO CAPILAR
3. Shampoo Restaurador & Antipoluição

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalvegan Clear Micelar, homogeneizando após cada 
adição. Pré-solubilizar a essência no Polissorbato 20, então adicionar ao restante da fórmula. Verificar 
pH e ajustar se necessário (pH 5,0-6,0). E se necessário ajustar viscosidade.

Modo de uso
Aplicar sobre os cabelos úmidos, massageando delicadamente o couro cabeludo e na extensão dos fios. 
Enxaguar a seguir. Repetir o processo, se necessário.

Benefícios
Fórmula com Vegeplex Ceramidas, um ativo rico em lipídeos extraídos de soja, que contribuem 
para proteção do couro cabeludo e aumentam a coesão das escamas dos cabelos. Prodew 500 fornece 
aminoácidos que, quando aplicados externamente, fornecem hidratação, fortalecimento da estrutura do 
fio, proteção da cor e reparo dos danos da superfície, melhorando penteabilidade a úmido e a seco. Além 
disso, Puricare, um ativo extraído da Moringa oleifera, protege o cabelo contra a poluição e a radiação 
UV, evitando a adesão de partículas de sujeira sobre os fios.

O Shampoo Restaurador & Antipoluição repara, trata, dá brilho e protege os cabelos, tornando os fios 
mais íntegros, resistentes e hidratados.

Item INCI Name Concentração (%)

Vitalgreen Clear Micelar Aqua, Polyquaternium-10, Disodium 
EDTA, Caprylhydroxamic Acid, Lauryl
Glucoside, Sodium PEG-7 Olive 
Oil Carboxylate, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Cocoyl Sarcosinate, 
Cocamide DEA, PEG/PPG-120/10 
Trimethylolpropane Trioleate, Laureth-2, 
Citric Acid, Glycerin

q.s.p. 100,00

Vegeplex Ceramidas Sphingolipids, Phospholipids, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, PPG-1-PEG-9 Lauryl 
Glycol Ether, Propylene Glycol

3,00

Prodew 500 Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, 
Aspartic Acid, PCA, Glycine, Alanine, 
Serine, Valine, Acetil Proline, Threonine, 
Isoleucine, Histidine, Phenylalanine, Aqua

1,00

Vital Fresh New Essência Fragrance 0,50

Puricare Glycerin, Water, Moringa Pterygosperma
seed extract

2,00

Polissorbato 20 Polysorbate 20 2,00



Natuplex Capilar Sambucus Nigra, Capsicum Annuum Fruit 
Extract, Arnica Montana Flower Extract, 
Cinchona Succirubra, Pfaffia Paniculata 
Extract, Triticum Vulgare (Wheat) Germ 
Extract, Arginine

3,00

TRATAMENTO CAPILAR
4. Shampoo para Oleosidade e Queda

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalgreen Pérola 3x1, homogeneizando após cada 
adição. Verificar pH e manter abaixo de 6,0 (5,0-6,0) para a estabilidade do Ajidew ZN 100. 

Modo de uso
Aplicar sobre os cabelos úmidos, massageando delicadamente o couro cabeludo e na extensão dos fios. 
Enxaguar a seguir. Repetir o processo, se necessário. Utilizar uma a duas vezes por semana.

Benefícios
Fórmula com Natuplex Capilar, ativo que estimula a circulação periférica, combatendo a queda dos fios 
e auxiliando no crescimento capilar. Prodew 500 fornece aminoácidos que contribuem para proteção da 
cor, fortalecimento do fio e reparo de danos da superfície. Sparclay Mineral CP, uma argila preta rica 
em silício, alumínio e titânio, que também contribui com a melhora da circulação do couro cabeludo, 
além de controlar oleosidade, com ação adstringente e antisséptica. E Ajidew ZN 100, ativo à base de 
Zinco PCA, que reduz oleosidade e hidrata.

O Shampoo para Oleosidade e Queda combate a queda dos fios e a oleosidade do couro cabeludo, bem 
como melhora a resistência, a hidratação e o brilho dos cabelos, promovendo sensação de limpeza e 
refrescância.

Item INCI Name Concentração (%)

Sparclay Mineral CP Kaolin 1,00

Prodew 500 Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, 
Aspartic Acid, PCA, Glycine, Alanine, 
Serine, Valine, Acetil Proline, Threonine, 
Isoleucine, Histidine, Phenylalanine, Aqua

3,00

Ajidew ZN 100 Zinc PCA 1,00

Vital Fresh New Essência Fragrance 0,50

q.s.p. 100,00Vitalgreen Pérola 3x1 Aqua, Disodium EDTA, Xanthan
Gum, Magnesium Aluminum Silicate, 
Aloe Barbadensis Leaf Extract, Sodium 
Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamide DEA, Glycol Distearate, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Citric Acid



Vegeplex Ceramidas Sphingolipids, Phospholipids, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, PPG-1-PEG-9 Lauryl 
Glycol Ether, Propylene Glycol

2,00

TRATAMENTO CAPILAR
5. Condicionador

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalgreen Cristal Hair, homogeneizando bem após 
cada adição. Por último adicionar a água deionizada e homogeneizar bem. Verificar pH e ajustar, se 
necessário (pH 4,0-5,0).

Modo de uso
Após lavar os cabelos com shampoo, sobre os cabelos úmidos, aplicar uma camada de condicionador 
sobre os fios, evitando aplicar sobre o couro cabeludo. Massagear delicadamente e deixar agir por 2 a 3 
minutos. Enxaguar bem.

Benefícios
Fórmula com Vegeplex Ceramidas, ativo que protege o couro cabeludo e promove a coesão das 
escamas dos fios, deixando os cabelos com mais brilho e mais fortes. D-Panthenol favorece a retenção 
da umidade no fio, contribuindo para cabelos hidratados e fáceis de pentear, além de reparar danos nos 
fios, conferindo brilho e maciez. Nutrix Hair, ativo rico em aminoácidos, especialmente arginina, que 
propicia aos fios de cabelo condicionamento, maciez, brilho e melhora da penteabilidade.

O Condicionador contribui para cabelos macios, hidratados, resistentes e com mais brilho, podendo 
reparar danos causados pelas agressões do dia a dia.

Item INCI Name Concentração (%)

D-Panthenol

Nutrix Hair

Panthenol

Aqua, Disodium EDTA, Glycerin, 
Sodium PCA, Arginine, Serine, Proline, 
Acetyl Cysteine, DMDM Hydantoin, 
Phenoxyethanol

2,00

2,00

q.s.p. 100,00

Vital Fresh New Essência Fragrance 0,50

Vitalgreen Cristal Hair 
80,00%

Water, Disodium EDTA, Cetrimonium 
Chloride, Cetearyl Alcohol, Cetyl 
Palmitate, Sorbitan Palmitate, Sorbitan 
Oleate, Hydrogenated Olive Oil, Olea 
Europaea Fruit Oil, Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables, BHT, Dimethicone, 
Trideceth-10, Amodimethicone, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Citric Acid



Vegeplex Ceramidas Sphingolipids, Phospholipids, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, PPG-1-PEG-9 Lauryl 
Glycol Ether, Propylene Glycol

2,00

Cocoamido Propilbetaína Cocamidopropyl Betaine 5,00

TRATAMENTO CAPILAR
6. Co-Wash – Limpeza e Condicionamento

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalgreen Cristal Hair, homogeneizando bem após 
cada adição. Por último adicionar a água deionizada e homogeneizar bem. Verificar pH e ajustar, se 
necessário (pH 4,0-5,0).

Modo de uso
Aplicar sobre o couro cabeludo, massageando delicadamente, deslizando em direção ao comprimento 
dos fios. Deixar agir por 2 a 3 minutos. Enxaguar a seguir. Repetir o processo, se achar necessário. Não 
faz espuma! Se preferir, pode utilizar um leave-in antes de secar os cabelos.

Benefícios
Fórmula com Vegeplex Ceramidas e D-Panthenol, ativos que contribuem para cabelos com mais 
brilho, mais fortes, macios e hidratados. A presença de 5% de Cocoamido Propilbetaína, um tensoativo 
anfótero, desempenha ação de limpeza dos fios, além de que, em pHs mais baixos, como é o caso desta 
fórmula, seu grupamento nitrogenado fica carregado positivamente, sendo adsorvido pelo fio, reduzindo 
frizz e melhorando penteabilidade.

O Co-Wash pode ser considerado como uma alternativa mais suave de limpeza, indicado principalmente 
para cabelos quimicamente desgastados, ressecados, finos e frágeis, crespos ou cacheados, e após 
procedimentos químicos. Um condicionador que limpa os cabelos, ou um shampoo que condiciona, 
lava os cabelos sem ressecá-los, resultando em cabelos limpos, macios, hidratados, resistentes e com 
mais brilho.

Item INCI Name Concentração (%)

D-Panthenol Panthenol 2,00

Vital Fresh New Essência Fragrance 0,50

q.s.p. 100,00Vitalgreen Cristal Hair 
80,00%

Aqua, Disodium EDTA, Cetrimonium 
Chloride, Cetearyl Alcohol, Cetyl 
Palmitate, Sorbitan Palmitate, Sorbitan 
Oleate, Hydrogenated Olive Oil, Olea 
Europaea Fruit Oil, Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables, BHT, Dimethicone, 
Trideceth-10, Amodimethicone, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Citric Acid



Ajidew NL 50

Tri Repair

Sodium L-2-Pyrrolidone-5-Carboxylate

Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopheryl 
Acetate, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, 
Butylated hydroxytoluene, Ceramide NP, 
Linum Usitatissimum

1,50

0,50

TRATAMENTO CAPILAR
7. Leave-in

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalgreen Cristal Hair, homogeneizando bem após 
cada adição. Por último adicionar a água deionizada e homogeneizar bem. Verificar pH e ajustar, se 
necessário (pH 4,0-5,0).

Modo de uso
Aplicar pequena quantidade sobre os cabelos úmidos ou secos, evitando o couro cabeludo, espalhando 
sobre todo o comprimento do fio, especialmente nas pontas.

Benefícios
Fórmula com Tri Repair, ativo à base de óleos de Argan e Buriti, além de Ômegas, Vitamina E e 
Ceramidas, que vão contribuir para reparar profundamente os cabelos. Ajidew NL-50 é um umectante à 
base de PCA sódico, que contribui para hidratação dos fios e couro cabeludo. O D-Panthenol contribui 
para cabelos mais macios, hidratados, com brilho, e mais fáceis de pentear. Já o VS 949 é uma emulsão 
catiônica de silicone que facilita o condicionamento e melhora a penteabilidade. 

O Leave-in, em creme, pode ser usado nos cabelos úmidos ou secos, para facilitar a penteabilidade e 
reduzir o frizz, contribuindo com a força, o brilho e a vitalidade dos cabelos, sem pesar nos fios. É ideal 
para finalizar os cuidados, deixando os cabelos mais alinhados e disciplinados.

Item INCI Name Concentração (%)

VS 949 Amodimethicone, Cetrimonium Chloride, 
Trideceth-12 

2,00

Vitalgreen Cristal Hair 
70,00%

Aqua, Disodium EDTA, Cetrimonium 
Chloride, Cetearyl Alcohol, Cetyl 
Palmitate, Sorbitan Palmitate, Sorbitan 
Oleate, Hydrogenated Olive Oil, Olea 
Europaea Fruit Oil, Olea Europaea Oil 
Unsaponifiables, BHT, Dimethicone, 
Trideceth-10, Amodimethicone, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Citric Acid

q.s.p. 100,00

Vital Fresh New Essência Fragrance 0,50

D-Panthenol Panthenol 2,00



Prodew 500

Tri Repair

Sodium PCA, Sodium Lactate, 
Arginine, Aspartic Acid, PCA, Glycine, 
Alanine, Serine, Valine, Acetil Proline, 
Threonine, Isoleucine, Histidine, 
Phenylalanine, Aqua

Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopheryl 
Acetate, Mauritia Flexuosa Fruit Oil, 
Butylated hydroxytoluene, Ceramide 
NP, Linum Usitatissimum

1,00

0,50

TRATAMENTO CAPILAR
8. Máscara Capilar

Modo de preparo
Adicionar, um a um, os componentes à base Vitalgreen Cristal Hair, homogeneizando bem após 
cada adição. Verificar pH e ajustar, se necessário (pH 4,0-5,0).

Modo de uso
Com os cabelos previamente limpos, aplicar sobre os cabelos úmidos, distribuindo o produto mecha 
a mecha, massageando delicadamente e evitando contato da máscara capilar com o couro cabeludo. 
Deixar agir por 5 a 10 minutos. Enxaguar bem.

Benefícios
Fórmula com Tri Repair, que hidrata, renova e fortalece profundamente os fios de cabelo. Prodew 500 
e Ajidew NL 50, ambos são ativos que vão contribuir para hidratação, fortalecimento da estrutura do 
fio, proteção da cor e reparo dos danos da superfície. E ainda possui Vegeplex Ceramidas, que protege 
o couro cabeludo além de proporcionar cabelos mais fortes e brilhantes.

A Máscara Capilar pode ser utilizada uma ou duas vezes na semana, substituindo o condicionador. 
É um tratamento que repara cabelos danificados, hidratando e fortalecendo os fios, melhorando sua 
maleabilidade e alinhamento, além de reduzir o frizz.

Item INCI Name Concentração (%)

Ajidew NL 50 Sodium L-2-Pyrrolidone-5-Carboxylate 1,00

Vitalgreen Cristal Hair Aqua, Disodium EDTA, Cetrimonium 
Chloride, Cetearyl Alcohol, Cetyl 
Palmitate, Sorbitan Palmitate, 
Sorbitan Oleate, Hydrogenated 
Olive Oil, Olea Europaea Fruit Oil, 
Olea Europaea Oil Unsaponifiables, 
BHT, Dimethicone, Trideceth-10, 
Amodimethicone, Phenoxyethanol, 
Methylisothiazolinone, Citric Acid

q.s.p. 100,00

Vital Essência Fresh New Fragrance 0,50

Vegeplex Ceramidas Sphingolipids, Phospholipids, PEG-
7 Glyceryl Cocoate, PPG-1-PEG-9 
Lauryl Glycol Ether, Propylene Glycol

1,50



Cafeína Caffeine 0,20

Hydrolite 5 Green Pentylene Glycol 5,00

TRATAMENTO CAPILAR
9. Tônico Capilar

Modo de preparo
Pré-solubilizar a cafeína e o Ajidew ZN 100 no Hydrolite, e finalizar esta solubilização adicionando 
o Etanol. Então, adicionar, um a um, Redensyl e a água deionizada à mistura anterior contendo 
Cafeína e Ajidew ZN 100, homogeneizando bem após cada adição. Pré-solubilizar a essência no 
Polissorbato 20, então adicionar ao restante da fórmula. Verificar pH e manter abaixo de 6,0 (5,0-6,0) 
para estabilidade do Ajidew ZN 100. Envasar em embalagem spray.

Modo de uso
Aplicar sobre o couro cabeludo, massageando até completa absorção. Não remover. Agitar antes de usar.

Benefícios
Fórmula com Redensyl, ativo que estimula o crescimento dos frios e reduz a queda capilar, e Ajidew 
ZN 100, que controla a oleosidade do couro cabeludo. Hydolite 5 Green é um umectante que vai 
contribuir para hidratação e condicionamento dos fios, além de facilitar o processo de solubilização da 
Cafeína, contribuindo também com sua permeação. E para os cabelos, a Cafeína é capaz de impulsionar 
o crescimento dos fios e prolongar seu ciclo de vida, além de favorecer o fluxo sanguíneo no couro 
cabeludo, melhorando a distribuição dos nutrientes nesta região, e ainda por sua ação antioxidante, 
pode combater o envelhecimento dos fios.

O Tônico Capilar vai contribuir com a redução da queda dos fios, favorecendo que os cabelos cresçam 
mais fortes e saudáveis, prevenindo a quebra, combatendo o envelhecimento dos fios e reduzindo 
oleosidade do couro cabeludo.

Item INCI Name Concentração (%)

Etanol Alcohol 30,00

Redensyl Aqua, Glycerin, Sodium Metabisulfite, 
Glycine, Larix Europaea Wood Extract, 
Zinc Chloride, Camellia Sinensis Leaf 
Extract.

3,00

Água deionizada Aqua q.s.p. 100,00

Vital Fresh New Essência Fragrance 0,50

Polissorbato 20 Polysorbate 20 2,00

Ajidew ZN 100 Zinc PCA 1,00



Lavanda Mont Blanc 
Intense OE

Alecrim Intense OE

Lavandula Officinalis Flower Oil

Rosmarinus Officinalis Leaf Oil

4,00

8,00

TRATAMENTO CAPILAR
10. Blend Anti-inflamatório

Modo de preparo
Pré-solubilizar o Melaleuca Intense OE no Polissorbato 20, homogeneizando bem. Então adicionar 
Alecrim Intense OE e Lavanda Intense OE à mistura anterior, homogeneizando bem após cada 
adição. Por fim, adicionar Hallstar Octyl Isononanoate e Macadâmia Óleo, homogeneizando bem 
após cada adição. Envasar em embalagem conta-gotas.

Modo de uso
Aplicar sobre o couro cabeludo, massagear delicadamente e deixar agir por 1 hora. Em seguida, lavar os 
cabelos normalmente com shampoo e condicionador.

Benefícios
Fórmula com óleos essenciais, que são altamente concentrados e tem sido cada vez mais associados aos 
tratamentos capilares, e com Óleo de Macadâmia, um óleo vegetal que vai atuar como carreador dos 
óleos essenciais, além de hidratar e fortalecer os fios, deixando-os mais brilhantes e resistentes. O óleo 
essencial de Alecrim contribui para manutenção da saúde dos fios e couro cabeludo, além de estimular 
a circulação local, prevenindo a queda e favorecendo o crescimento saudável dos fios. Já o óleo essencial 
de Lavanda acalma e nutre o couro cabeludo, além de possuir ações anti-inflamatória e antimicrobiana. 
O óleo essencial de Melaleuca auxilia a desobstruir os folículos capilares, o que favorece o crescimento e 
a nutrição dos fios, ficando mais resistentes à queda e à quebra. Além disso, por sua ação antimicrobiana 
e anti-inflamatória, age diminuindo a coceira e a descamação, contribuindo no tratamento de dermatite 
seborreica, e ainda promove uma limpeza profunda, eliminando resíduos do couro cabeludo e da raiz 
dos fios. A Vitamina E agrega com sua ação antioxidante, que além de proteger a formulação por retardar 
a oxidação natural de seus componentes, ainda combate a ação dos radicais livres e o envelhecimento 
capilar, enquanto o Hallstar Octyl Isononanoate, além de ser um emoliente que vai contribuir para 
hidratação dos fios e melhorar o sensorial, reduzindo a pegajosidade.

O Blend Anti-inflamatório é um tratamento que vai contribuir com a saúde dos fios e do couro cabeludo, 
pela combinação das ações anti-inflamatória e antimicrobiana dos óleos essenciais, além de favorecer o 
crescimento de cabelos mais fortes, hidratados e brilhantes.

Item INCI Name Concentração (%)

Melaleuca Intense OE

Macadâmia Óleo

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil

Macadamia Ternifolia Seed Oil

2,00

q.s.p. 100,00

Hallstar Octyl Isononanoate Ethylhexyl Isononanoate 40,00

Polissorbato 20

Vitamina E Oleosa

Polysorbate 20

Tocopheryl Acetate

1,50

1,00


