
Finalizadores 

f ios sedosos & perfeitos



Por que usar um
finalizador?

O finalizador para cabelos é um produto que todos precisam
conhecer. Ele é o responsável por deixar os fios no lugar,
retirando o frizz e dando brilho aos cabelos. 

Muitos profissionais o utilizam para dar aquele toque extra aos
penteados, fazer o acabamento da escova e deixar o babyliss
mais solto e bonito.

Em suma, é um produto poderoso para se ter em casa.



Nossos finalizadores



Shine Gloss 3D

Shine Gloss 3D

O Shine Gloss promove bri lho intenso, fechamento das
cutículas e diminuição das pontas duplas. A ação condicionante
e reparadora existente no sistema de si l icone faci l i ta a
penteabi l idade e deixa os cabelos mais sedosos.

Nossos finalizadores

Modo de Usar

Contém bri lho prismático, para at ivá-lo agite antes de usar.
Espalhe o produto na palma das mãos e apl ique nos cabelos
secos. Não ut i l izar fonte de calor.



REPARADOR DE PONTAS

ANTI FRIZZ 

BRILHO TRIDIMENSIONAL
 
PERFUME CAPILAR

SILICONES

PARTÍCULAS DE BRILHO
TRIDIMENSIONAL

Benefícios Ativos



BB Blur é um f inal izador de textura ultra leve, uniformizadora cut icular, que
proporciona efeito l iso temporário e preenche as f issuras, cobrindo as
imperfeições instantaneamente.

A nova geração do BB Blur ref lete a luz nos f ios, com efeito óptico
instantâneo, ou o conhecido efeito photoshop, que proporciona cabelos com
toque aveludado. A ação anti fr izz e antiumidade promove efeito l iso
prolongado, que dura até a próxima escova. 

BB Blur

BB Blur

Nossos finalizadores

Modo de Usar 

Após lavar e condicionar os cabelos ret ire o excesso de água com uma toalha
e apl ique o BB blur, em toda a extensão dos f ios. Final ize real izando uma
escova.



Benefícios

EFEITO LISO POR MAIS TEMPO

UNIFORMIZAÇÃO CUTICULAR

AÇÃO ANTIFRIZZ E ANTIUMIDADE

TOQUE AVELUDADO E LEVE

Ativos

AMISOL TRIO™ 

LIPOSEAL™ 

SOFTCAT™ 

PROTETOR TÉRMICO E SOLAR



BB Maxi

BB Maxi

Bálsamo da beleza com múlt iplos beneficios funcionais a f ibra capi lar:
proteção térmica e solar, ação anti fr izz, sedosidade, força, revital ização,
bri lho, toque macio, reparação. Condicionamento e penteabi l idade.
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Modo de Usar 

Produto sem enxague. Nos cabelos molhados apl ique a uma distância de 20
cm e desenbarace os cabelos com um pente e f inal ize como desejar. Nos
cabelos secos esfregue o produto entre as mãos e apl ique o produto nos
cabelos evitando a raiz. Se necessário retoque o penteado com o secador ou
a prancha.



Benefícios

PROTEÇÃO TÉRMICA E SOLAR

ANTIFRIZZ 

REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO

FORÇA E RESISTÊNCIA

ULTRA BRILHO 

MACIEZ E SEDOSIDADE

Ativos

TAMARILIZ™

D-PANTENOL

AMINOACIDOS 

PROTETOR TÉRMICO E SOLAR



Serum protetor

Serum protetor

O sérum protetor protege e melhora a resistência do cabelo. As bases
altamente condicionantes interagem na f ibra capi lar fortalecendo a parte
externa do f io, promovendo melhor penteabi l idade, sensorial  di ferenciado,
reparação e proteção aos f ios.
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Modo de Usar 

Aplique nos cabelos úmidos ou secos. Penteie e f inal ize como desejar.



Benefícios

FIOS MAIS RESISTENTES

PROTEÇÃO TÉRMICA E SOLAR DOS
FIOS

REPARAÇÃO

Ativos

SILICONES

AGENTES DE PROTEÇÃO TÉRMICO E
SOLAR




