
  



Porque cuidar de cabelos com curvaturas não é 

difícil, é apenas diferente! 

 

Olá! Tudo bem? 

Primeiramente, obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco mais 

sobre essa marca, a qual construí com muito amor em cada detalhe! 

Gostaria de explicar sobre alguns diferenciais, vamos lá? 

Primeiro, cada um dos 5 produtos contém 3 ou mais ativos e apenas 2 

se repetem, estrategicamente, em produtos diferentes. Isso porque 

assim conseguimos entregar mais e mais nutrientes para os cabelos em 

um único processo de lavagem/hidratação/finalização! 

Depois, com cinco produtos, conseguimos atender todo tipo de 

curvatura, apenas fazendo a combinação correta de produtos e 

quantidades, pois a ideia é realmente descomplicar e diminuir as 

dúvidas sobre quais os mil produtos necessários na manutenção de cada 

cabelo. 

Agora bora conhecer um pouco mais sobre cada produtinho. 

 



Shampoo do Bem 

Esse é o nosso shampoo sem 

sulfato. Ele faz uma espuminha 

leve, é ideal para cachos oleosos a 

normais (normalmente ondulados e 

cachos mais abertos). Limpeza sem 

agressão! Do Bem né. 

 

Os principais ativos dele são: 

 

�Óleo de melaleuca: meu amorzinho, eu antifúngico, antibacteriano, 

cicatrizante... Tudo de bom! Ele ajuda a manter as doenças do couro 

cabeludo longe e equilibra a oleosidade! 

 

�Extrato de Ylang Ylang: tônico natural, estimula o crescimento e é 

antisséptico ❤ 

 

� Extrato de Jaborandi: fortalecedor dos fios, estimulante celular 

(sim, também ajuda no crescimento!) também melhora o brilho e 

combate seborreia. 

 

Nesse produto o foco foi tratar o couro cabeludo com todo cuidado e 

estimular o crescimento máximo dos fios, já que a maioria das 

cacheadas pena no quesito chegar ao comprimento que sonha né? 

 

Modo de usar: Com o cabelo úmido, espalhe bem o shampoo 

massageando todo o couro cabeludo para a formação de uma espuma 

delicada. Em seguida retire enxaguando com bastante água, cuidando 

para não deixar resíduos. 



Creme de Limpeza 

O creme de limpeza, o nome já diz 

tudo, é um shampoo em creme, sem 

espuma, que limpa muito bem sem 

agredir. Ele é indicado para cabelos 

mais ressecados, de cachos mais 

fechados e crespos. 

 

Olha os ingredientes: 

 

�Óleo de melaleuca: sim, esse é o 

único ingrediente igual ao Shampoo do Bem (aliás, o único ayuvo que repete 

NA LINHA TODA). Isso porque pra mim ele é essencial, e porque quando você 

usar o shampoo do bem não vai usar o creme de limpeza, e vice-versa � ele 

é ótimo para manter o couro cabeludo saudável, livre de fungos e doenças ❤ 

 

� Extrato de Amla: previne a queda, é rico em vitamina C e antioxidante... 

Evita os cabelos brancos prematuros e qualquer oxidação, pelo tempo 

mesmo (afinal, cabelo envelhece, mesmo em pessoas novas!) Antifúngico e 

antibacteriano. Muito amor em um ativo A 

 

� Ácido hialurônico: esse é famoso no uso na pele, mas saiba que também 

opera seus milagres no cabelo. Antioxidante, também tem um poder de 

hidratação incrível e previne a queda � 

 

Tudo pensado nos mínimos detalhes pra cuidar dos seus cachos ao máximo 

✨ 

  

Modo de usar: Com o cabelo úmido, espalhe bem por todo couro cabeludo, 

massageando bem até sentir que se espalhou em todas as áreas. Depois 

enxágue bem, até ter certeza de que tirou tudo. 

 



Máscara Descomplicadora 

Xuxuzinho de mamain! 

 

O nome diz tudo! Essa máscara veio 

Descomplicar! Cronograma capilar com 

cada passo separado, tendo que ficar a 

semana inteira em função? Nada disso! 

A sua máscara pode ser hidratante e 

nutritiva ao mesmo tempo! Além 

disso, ela pode ser parcialmente 

deixada nos fios, pra quem gosta de 

um creme mais denso, sem problemas! 

Vamos aos ativos? 

 

�Hidragloss Quat 22: esse ativo já é uma misturinha de agentes hidratantes 

e nutritivos, traz emoliência, reduz a estática, reposição lipídica e doador de 

brilho. 

 

�Manteiga de Karité: proteção UV, antioxidante, antirressecamento, 

nutrição e proteção. Tudo de bom né? 

 

� Óleo de Moringa: contém ácido berrênico, que é altamente hidratante. 

Antioxidante, doadora de brilho, muito emoliente pra deixar os fios fáceis de 

desembaraçar � 

 

Ou seja: apaixonante � 

  

Modo de usar: Aplique mecha por mecha sem encostar na raiz, massageie 

muito bem, enluvando. Não é necessário pausar. Em cabelos com cachos 

menores, mais ressecados (com mechas clarissimas por exemplos) ou mais 

crespos, ela pode ser deixada total ou parcialmente no cabelo.  

 



Creme Faz Tudo  

Ahh, chegou a hora de falar do meu 

queridinho, o Creme Faz Tudo! 

 

Quando escolhi cada ingrediente, 

pensei no que queria que esse creme 

fizesse por vocês em vários 

momentos: além de ser um ótimo 

finalizador, também ter proteção 

térmica e solar, podendo ser o creme 

base para um spray com esses fins! 

 

Vamos ver o que então tem aí dentro: 

 

� Manteiga de Cupuaçu: é condicionante, emoliente e tem proteção UV e 

UVC, tendo alta nutrição e melhorando a elasticidade dos fios � 

 

�Denoxyline: é um ativo baseado nos polifenóis do chá verde. Antioxidante 

(já viram isso por aqui né? Vamos trabalhar muito para diminuir o 

envelhecimento dos fios!), Protege a cor, natural ou da tintura e de danos 

externos, como radiação solar e água salgada. Tem agentes antirradicais 

livres, atuando de forma preventiva e reparadora nesse quesito ❤ 

 

�Stylize W20: aumenta a fixação do creme e também condiciona a úmido e 

a seco! Ajuda o cabelo a resistir a unidade, além de oferecer proteção 

térmica A 

 

E aí, bora aproveitar isso tudo nos fios?? 

  

Modo de usar: São muitas possibilidades! Ele é o famosinho creme de 

pentear, mas também pode ser seu borrifador do dia seguinte, e por ter 

propriedades de proteção térmica e solar, pode ser seu borrifador para esses 

fins também! Use e abuse! 



Gel Define Geral 

Nosso finalizador pra dar aquele 

toque final! 

 

O Gel Define Geral é nosso finalizador 

pra garantir a definição à longo prazo. 

Ele é para ser utilizado sobre o Creme 

Define Geral e, claro, como todos os 

produtos da linha, trás mais 3 ativos 

maravilhosos para garantir ainda mais 

nutrientes nas nossas curvas ❤ 

 

�Vitaoils Plus: é complexo de óleos de girassol, côco, linhaça, abacate, 

argan, macadâmia e oliva. Garantem nutrição, emoliência, reparação e 

condicionamento dos fios A 

 

�Stylize W20: ingrediente em comum com o Creme Faz Tudo, aumenta a 

fixação e também condiciona a úmido e a seco! Ajuda o cabelo a resistir a 

umidade, além de oferecer proteção térmica. 

 

� Extrato de café verde: intensifica o brilho, antioxidante e regenera os fios 

� 

 

Bora finalizar com esse Gel a nossa linha queridinha? ✔  

Modo de usar: O gel pode assustar um pouco pois deixa o cabelo já bastante 

“engomado” ao entrar em contato, mas não se assuste. Use a quantidade 

que tem o hábito de usar (ele tem boa fixação, mas também não dá pra usar 

uma única gotinha se for para cabelos mais ondulados ou que precisem ajuda 

na definição). Não vai ressecar, fique tranquila! Mas claro, sempre por cima 

do Creme Faz Tudo ou da Máscara Descomplicadora ;) 

 

 



Qualquer dúvida também temos o serviço de consultoria online em 

nosso whatsapp: (47) 3202-5046, pode enviar a hora que puder que 

sempre que puder eu respondo! Também nesse número negociamos os 

produtos para atacado. 

 

 

 

Obrigada pela atenção ☺ 

 

Vanessa Hellmann Borba 

Proprietária Liberta Curvas e  

criadora Descomplica! 

 

 


