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THE NEW, NATURAL GENERATION OF HAIR STRAIGHTENING

ARGILA AMAZÔNIA É UM
SISTEMA INÉDITO DE ESCOVA
DE ARGILA COM EFEITO
PROGRESSIVO, SEM FORMOL
NEM QUÍMICA AGRESSIVA,
FÁCIL DE APLICAR, DE ORIGEM
NATURAL, COM RESULTADOS
EFICAZES E DE LONGA DURAÇÃO.
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A NOVA GERAÇÃO

DE ALISAMENTO
Argila Amazônia é um sistema progressivo
revolucionário, altamente eﬁcaz e de longa
duração.
Utiliza ingredientes naturais da Amazônia,
tais como a argila branca e o óleo de
Murumuru que, além de alisar, proporcionam
um cabelo sedoso e macio.
Pura, rara e altamente eﬁcaz, a argila branca
é o ingrediente chave do nosso sistema
revolucionário.
Ela contém minerais ricos em substâncias
como magnésio, cobre, zinco, alumínio,
potássio e ferro.

Do exótico Murumuru extraímos o puro óleo
amazônico que nutre e ajuda a manter os cabelos
sempre saudáveis.
 Duração comprovada de 3 a 4 meses.
*conforme o tipo de cabelo e manutenção recebida
 Processo de aplicação individualizado,
garantindo resultados plenamente satisfatórios em
todos os tipos de cabelo.
A linha Argila Amazônia é formulada criteriosamente,
usando alternativas ecologicamente corretas e
biodegradáveis. Todos os produtos são livres de
parabenos e sal, e, em hipótese alguma, são testados
em animais. Além disso, não há nenhum ingrediente
de origem animal ou geneticamente modiﬁcado na
fórmula. E é, claro, não contém e nem libera
formaldeído na aplicação.

03

ARCILLA BLANCA
DE LA AMAZONIA
A argila branca é retirada de um
dos santuários ecológicos mais
preservados do Brasil, que é a
Ilha de Marajó, um local de
temperaturas elevadas, alta
umidade e com alta incidência
de chuva.
Os cenários são transformados a
cada seis meses devido à grande
quantidade de chuva. Este clima
favorece muito a pureza da
argila branca, que é encontrada
exclusivamente lá.

Suas belezas naturais se dividem
entre a planície coberta de savana e
as densas ﬂorestas. A argila é
elaborada por meio da
decomposição de certos tipos de
rochas durante milhares de anos,
ricas em substâncias como titânio,
magnésio, cobre, zinco, alumínio,
cálcio, potássio, lítio, ferro e
oligoelementos.
Nesse processo, sob o efeito
climático, as rochas se
desmancham e, no caminho,
recolhem os componentes
orgânicos do terreno onde se
encontram, transformando-se em
diferentes tipos de material argiloso
resultantes da terra, da água e do
clima local, extremamente propícios
a promover uma argila com
propriedades riquíssimas.
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ARGILATERAPIA
CAPILAR

Esta é uma terapia a base de argilas sulfurosas, rica em oligoelementos
e sais minerais que realizam a reconstituição dos tecidos capilares, além
de possuirem efeito tensor. Este efeito irá contribuir, junto com os
outros agentes ativos de composição, para o novo formato do cabelo.

COMO FUNCIONA A
ARGILATERAPIA?
•
Desestruturar as células dos
cabelos sem agredir o DNA.
•
Retira as toxinas e impurezas
do ﬁo, favorecendo a redução da
oleosidade
•
O poder da argila branca,
rica em oligoelementos, aliado ao
elevado percentual de ácidos
graxos encontrados no Murumuru

A pureza
da Argilla Blanca
Regeneração celular
Remineralização do ﬁo
desgastado
Revitalização profunda
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ÓLEO DE
MURUMURU
O Murumuru é originário da
Região Amazônica e cresce
espontaneamente nas matas do
Pará. Pode ser encontrado ao
longo dos rios e em áreas
inundadas,
em
formações
ﬂorestais densas ou semiabertas.
Ele apresenta-se como uma
palmeira espinhosa reconhecível à
distância com suas grandes folhas
pinadas, branquicentas na face
interior, de até 10 metros de
altura. O tronco é formado por
espinhos
negros
e
largos,
dispostos em anéis.

O uso do óleo de Murumuru traz
inúmeras vantagens para a pele
e os cabelos. É altamente
nutritivo, emoliente e hidratante
e possibilita a recuperação da
umidade e elasticidade naturais
dos ﬁos. O óleo de Murumuru
tem como principal diferencial
seu alto poder de nutrição e
disciplina capilar, tendo um óleo
poderoso, nutritivo e anti-frizz,
capaz de controlar totalmente os
cabelos.

A riqueza do exótico óleo de Murumuru
Repõe nutrientes naturais no ﬁo
Reforça a estrutura capilar
Restaura a camada hidrolipídica natural, proporcionado
brilho, emoliência, hidratação e proteção aos cabelos.
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LINHA DE PRODUTOS
TECNOLOGIA INTEGRADA PARA UMA SOLUÇÃO VERSÁTIL
Nosso kit de Edição Especial inclui 4 produtos:

DETOXIFIER

SHAMPOO PRÉ-TRATAMIENTO
Um shampoo desintoxicante de
alto pH para remover qualquer
acúmulo no cabelo, abrir as
cutículas e preparar o ﬁo para a
Escova de Argila.

ARGILA SMOOTH
PROLONGING MASK

ARGILA
ACTIVATOR

SOLUÇÃO CREME
Restaura y mejora el frizz
del cabello, convirtiéndolo
en ser más manejable y
saludable. Contiene
aminoácidos
extremadamente
beneﬁciosos que
contribuyen a un cabello
más suave.

Enriquecida com Argila branca e óleo de
Murumuru, a Smooth Prolonging Mask
reconstrói profundamente o cabelo,
melhorando sua saúde, intensiﬁcando a
maciez e reduzindo o frizz. A máscara
atua
gradualmente,
prolongando a
duração da
escova de Argila.

MURUMURU SEALER

SPRAY DE PROTEÇÃO E BRILHO
Ativa a proteção térmica do óleo de Murumuru
amazônico para fortalecer naturalmente a barreira
lipídica do cabelo, proporcionando um liso mais
duradouro, brilho intenso, maciez, hidratação e
proteção.
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PROFESSIONAL
KIT

UNIDOSE
KIT

PROLONGA SEU TRATAMENTO
HOME CARE LINE

Nossos produtos para tratamento em casa contêm os mesmos
benefícios da Argila Branca e do Murumuru da linha proﬁssional,
sendo especialmente formulados para prolongar a vida útil da sua
Escova de Argila.
ARGILA SMOOTH PROLONGING SHAMPOO
ARGILA SMOOTH PROLONGING MASK
ARGILA MURUMURU SEALER
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WATCH
THE VIDEO

Passo 1

MODO DE
USO
DETOXIFIER

Passo 2

SECAR

Lave os cabelos duas
vezes com o shampoo
ARGILA DETOXIFIER e
enxágue.

Passo 3

PREPARAÇÃO

Seque 90% o cabelo.

Passo 4

ACTIVATOR
Para todos os tipos de
cabelo, utilize apenas
ARGILA ACTIVATOR.

Divida o cabelo em 4
seções para facilitar a
aplicação do produto.
Aplique o produto com
um pente ﬁno e pincel,
usando luvas.

Paso 5

APLICAÇÂO

Passo 6

PAUSA

Envelope o cabelo
com plástico
térmico. Aplicar
fonte de calor para
obter melhores
resultados (Dicas em
FAQ).

Inicie a aplicação pela nuca,
do comprimento até as
pontas, mantendo distância
da raiz (0,2 cm). Estire cada
mecha com o auxílio do
pente ﬁno para uma melhor
distribuição do produto. Para
um melhor alinhamento da
ﬁbra capilar, trabalhe com o
dorso do pente mecha a
mecha de 4 a 6 vezes.

Passo 7

ENXÁGUE

Passo 8

MURUMURU
SEALER

Após o tempo de pausa,
enxaguar todo o produto
com água morna. Use a
toalha para remover
suavemente o excesso de
umidade do cabelo.

Passo 9

Aplique o Murumuru
Sealer para selar os ﬁos.

ESCOVA E PRANCHA
Realize uma escova de
forma lisa. Após, aplique
a chapinha em mechas
muito ﬁnas de 6-8 vezes
e pronto!
DORSO

TIPO DE
CABELO

TAMANHO
DO CABELO

ACTIVATOR

FINO, NORMAL
OU ONDULADO

PEQUENO
E MÉDIO

70 / 100ml

30 / 40’

FINO, NORMAL
OU ONDULADO

FINO, NORMAL
OU ONDULADO

100 / 150ml

40 / 60’

GROSSOS, OU
MUITO CRESPOS

PEQUENO
E MÉDIO

70 / 100ml

30 / 40’

100 / 150ml

40 / 60’

GROSSOS, OU
GROSSOS, OU
MUITO CRESPOS MUITO CRESPOS

TEMPO DE
ESPERA(MIN)
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RESULTADO
DO TRATAMENTO

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

10

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
IMPORTANTE

FAQ

•A Argila em pó só deve ser adicionada no caso de cabelos extremamente oleosos.
Para os demais tipos de cabelos, utilizar apenas Argila Activator.
•A utilização da Argila em pó não potencializa o processo de alisamento.
Respeite as quantidades indicadas e as condições de uso presentes no Folheto Explicativo.
1) A Escova de Argila contém formol? Como posso
ter certeza?
A Escova de Argila é totalmente isenta de formol de
acordo com testes comprobatórios presentes no site
www.argilabeauty.com.br.
2) A Escova de Argila é compatível com outros
processos químicos? Existem contraindicações?
A Escova de Argila pode ser aplicada sobre a grande
maioria dos processos químicos disponíveis no
mercado, incluindo alisamentos e relaxamentos com
bases de hidróxidos de guanidina ou sódio, tioglicolato
de amônia, etanolamina, permanente regular,
permanente afro, descoloração/mechas ou luzes com
base de peróxido, colorações permanentes, semi
permanentes ou tonalizantes, porém, EXISTEM
RESTRIÇÕES quanto aos retoques e sobre aplicações
com outras químicas, devendo sempre avaliar a
porosidade e resistência do cabelo antes de realizar
qualquer procedimento químico no cabelo.
Não deve ser utilizado sobre tinturas a base de metais
pesados, hennas e henês. Por se tratar de uma
composição sem químicas agressivas e com agentes
naturais, o efeito liso da Escova de Argila vai saindo
com o decorrer do tempo (em torno de 3 meses,
conforme o tipo e a estrutura do cabelo).
3) Posso aplicar processos químicos no mesmo dia
da aplicação da Escova de Argila?
Não recomendamos a aplicação de processos químicos
no mesmo dia como descoloração, alisamentos, entre
outros. No entanto, a coloração pode ser feita no
mesmo dia, após a aplicação da Escova de Argila.
4) Usando a Escova de Argila terei o mesmo
resultado de uma escova com formol?
Sim, e com vantagens. A Escova de Argila vai deixar os
cabelos com aspecto liso natural, reduzirá o volume, ao
mesmo tempo em que hidratará e dará brilho aos ﬁos.
Por não conter formol, não faz mal à saúde e não
provoca queda de cabelo.
5) O procedimento é indicado para todos os tipos de
cabelo?
Sim, exceto cabelos daniﬁcados. É de extrema
importância que o estado do cabelo, a porosidade e a
elasticidade sejam analisadas antes da aplicação da
Escova de Argila.
6) A Escova de Argila pode ser aplicada em
gestantes, crianças e adolescentes?
Sim, pode ser utilizada por mulheres grávidas e
crianças a partir dos 12 anos.
7) Quanto tempo demora a aplicação da Escova de
Argila?
Em torno de 3 horas, dependendo do tamanho,
estrutura e volume dos cabelos.
8) Qual é o tempo de duração da Escova de Argila?
Seu resultado dura entre 3 e 4 meses, dependendo do
tipo e estrutura dos cabelos, além dos cuidados diários.
9) Como e com que frequência deve ser feito o
retoque da Escova de Argila?
A Escova de Argila é um sistema progressivo e seu
efeito é acumulativo. Antes de reaplicar, observe o
padrão de liso e a redução do volume atingidos no

comprimento e nas pontas. Caso o resultado não seja
satisfatório, repita o processo conforme o passo a passo (no
mínimo, após 15 dias). O intervalo entre as aplicações são,
normalmente, entre 2 e 3 meses.
10) Que tipo de manutenção deve ser utilizada?
Recomendamos a linha de manutenção Argila Amazônia
Maintenance, que garante a saúde dos ﬁos e a durabilidade
dos resultados:
• Argila Smooth Prolonging Shampoo (300 ml)
• Argila Smooth Prolonging Mask (250 ml)
• Argila Murumuru Sealer (300 ml)
11) Como faço para que minha Escova de Argila dure
mais tempo?
Antes de secar os cabelos com o secador, não esqueça de
utilizar o leave-in Murumuru Sealer (sem enxágue) com
proteção térmica, pois irá proteger o ﬁo das agressões do
calor e manter por mais tempo a escova nos cabelos. Não
utilize shampoo anti-resíduos, isso acelera o processo de
retirada da escova, é de extrema importância a utilização do
Argila Smooth - Prolonging Shampoo. O O ideal é que haja
um tempo de pausa de 15 dias entre a Escova de Argila e a
descoloração/ mechas (ou outros processos químicos), para
que o ﬁo retorne ao seu pH normal, devendo sempre avaliar
a porosidade e resistência do ﬁo antes de realizar qualquer
procedimento químico no cabelo. O processo de coloração
pode ser feito no mesmo dia ou 15 dias depois da realização
da Escova de Argila.
12) Qual a ação dos agentes externos como sol, mar,
piscina e poluição sobre os cabelos com Escova de
Argila?
Não existem restrições, mas indicamos que se tenha cautela
quanto à exposição aos agentes externos, uma vez que eles
aceleram a retirada da escova dos ﬁos ao abrir as cutículas
e agredir a estrutura do cabelo. O ideal é que se use
diariamente a linha de manutenção Argila Amazônia para
proteger e tratar profundamente os ﬁos.
13) Atenção na Temperatura da chapinha conforme o
tipo de cabelo:
• Cabelos descoloridos ou fragilizados (180°C- 200 °C).
• Demais tipos de cabelos (240 °C).
14) A escova certa faz toda diferença.
• Escova tipo raquete (quadrada): seu tamanho facilita a
distribuir a oleosidade natural ao longo dos ﬁos.
• Cerdas unidas e naturais também ajudam a dar brilho.
• O melhor é começar com um pente de dente ﬁno para
desembaraçar os ﬁos.
15) Cuide do seu cabelo e deixe-o cada dia mais bonito e
saudável.
Não só o resultado da Escova de Argila, mas a beleza dos
cabelos também depende de hábitos de vida saudáveis e
alimentação balanceada.
16) Quanto tempo após a realização da Escova de Argila
posso lavar o cabelo?
Após o procedimento, o cabelo é lavado no próprio salão de
beleza.
Caso sinta necessidade, pode-se lavar o cabelo novamente
em casa no mesmo dia.
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17) Dicas IMPORTANTES durante a aplicação da
Escova de Argila:
• Não é aconselhável o uso de aceleradores químicos
(como Climazon) em casos de cabelos em tons de
vermelho e cabelos grisalhos.
No caso de cabelos descoloridos (com mechas), ﬁca a
cargo do proﬁssional julgar.
• Durante a aplicação da escova de Argila, é de extrema
importância que o dorso do pente seja utilizado para
alinhar a ﬁbra capilar, mecha a mecha.
• Durante a aplicação do produto, é indicado que o
proﬁssional não alinhe a ﬁbra capilar para trás da
orelha, e sim, na direção do crescimento do ﬁo.
•Durante o tempo de pausa, é importante que o ﬁlme
plástico seja colocado no cabelo respeitando a direção
do crescimento do ﬁo.
18) Dicas para os cuidados com as madeixas:
• Estimule o couro cabeludo para ter cabelos mais
saudáveis.
• Medicamentos e estresse podem provocar queda de
cabelo.
• Alimentos saudáveis são fundamentais para manter
os cabelos perfeitos.
• Realize mensalmente um tratamento para reparação
profunda no salão, como a cirurgia plástica para os
cabelos: HAIR.TOXX.
• Dar continuidade em casa à Escova de Argila com a
linha de manutenção.
• A crença de que se deve “Mudar de shampoo
periodicamente para o cabelo não ﬁcar acostumado” é
um mito. Cada tipo de cabelo requer um produto
especíﬁco.
• Escolha novos tipos de cortes e penteados! Agora,
com o cabelo liso, você tem novas possibilidades de
inovar.
• Tesoura nas pontas mortas: a cada 12 semanas
recomendamos o corte das pontas dos cabelos.
• Nada de água fervendo: a alta temperatura resseca os
ﬁos, pois tira toda oleosidade do couro cabeludo. Além
disso, a água quente aumenta a quantidade de frizz.
• Prendedores de cabelo como elásticos de borracha e
acessórios metálicos quebram os ﬁos, principalmente,
quando usados no cabelo molhado.
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