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Seu guia de produtos Santini 



  

DEVOLUTION PÓS-QUÍMICA
A Devolution foi projetada para cabelos extremamente dani� cados que 
promove a recuperação da � bra capilar mesmo durante a ação de químicas 
das descolorações ou das colorações. Composta por ativos selecionados 
que combinam bioativos que protegem e recuperam a � bra capilar. Possuí a 
tecnologia INSTAT-UP: 5x mais tratamento. EFEITO REVERSÃO IMEDIATA.

Indicação- Cabelos extremamente danifi cados.
Ativos- Rico em vitaminas, Queratina, Amino Plex, Biopolímeros.
Benefícios- Recupera a fi bra capilar, depositando os ativos neces-
sários para a regeneração da fi bra capilar, devolve resistência e ma-
leabilidade. Fornece escudo protetor pré procedimentos quími-
cos e trata os fi os pós químicas. Cabelos visivelmente saudáveis.

1. RECONSTRUÇÃO PÓS QUÍMICA
2. REPOSIÇÃO DE CARBONO
3. ACIDIFICAÇÃO CAPILAR
4. REGENERAÇÃO INSTANTÂNEA
5. FIBER PROTEÇÃO ANTES, DURANTE E DEPOIS
6. SOS CAPILAR
7. AMINO PLEX

PÓS QUÍMICA RECONSTRUÇÃO
Indicação: Cabelos pós Coloração, alisamento e descoloração

Ação Antioxidante
Reposição de massa
Reconstrução de alto impacto
Alto poder de tratamento

Passo 1: Aplique o Shampoo Equalizar Devolution ,sobre os cabelos molhados massageando suavemente . Enxágue, reti-
rando totalmente o produto. Caso necessário repita a operação.
Passo 2: Após lavar os cabelos aplique a Máscara Reconstrutora Devolution ,enluvando mecha a mecha . Em se-
guida com um auxilio de um pente alinhe os cabelos para maior uniformidade da aplicação. Use uma fon-
te de calor de sua preferência, deixando agir de 10 a 15 minutos. Enxágue os cabelos, retirando todo o produto.
Passo 3: Aplique o Fiber Instant Up Devolution ,mecha a mecha ,deixe agir por 10 minutos .Enxágue.
Passo 4: Finalize com Bio Elixir Protetor Devolution , aplicando sobre toda a extensão dos fi os. Penteie e fi nalize realizando 
uma escova ou deixando secar naturalmente .Sem enxágue

REPOSIÇÃO DE CARBONO
Indicação: Cabelos com química e porosos 

Reposição de Coenzimas
Devolução de aminoácidos
Repõe Nutrientes e massa

Passo 1: Aplique o Shampoo Equalizar Devolution sobre os cabelos molhados massageando suavemente .Para melhor re-
sultado deixe agir de 3 á 5 minutos. Enxágue, retirando totalmente o produto.
Passo 2: Prepare o Blend Repositor de Carbono em recipiente misture 15g da Máscara Reconstrutora Devolution + 10g do 
Fiber Instant Up. Aplique mecha a mecha e alinhe com pente, deixe agir sem fonte de calor pó 15 minutos. Enxágue.
Passo 3: Finalize com Bio Elixir Protetor Devolution aplicando sobre toda a extensão dos fi os. Penteie e fi nalize realizando 
uma escova .

ACIDIFICAÇÃO CAPILAR
Indicação: Cabelos dani� cados, fragilizados e cabelos com quebra

Equalização do Ph
Devolução da elasticidade
Paralisa a quebra
Repõe massa
Restaura a fi bra

Passo 1 : Aplique o Shampoo Equalizar Devolution sobre os cabelos molhados massageando suavemente .Para melhor 
resultado deixe agir de 3 á 5 minutos. Enxágue, retirando totalmente o produto.

Shampoo Devolution 1 L
Máscara Devolution 500g Rentab.: 25 aplicações
Fiber 300g Rentab.: 30 aplicações
Bio Elixir Protetor 300ml  Rentab.: 60 aplicações



AMINO PLEX

Indicação: Para os todos tipo de cabelos

Proteção da fibra
Minimização dos danos
Alta proteção da fibra

Passo 1: Na preparação do descolorante ou coloração, a cada 60g da química a ser usada adicione 5 ml de Fiber instat 
Up Devolution, mescle de maneira uniforme.
Passo 2: Realize o procedimento desejado como de costume.

REGENERAÇÃO INSTANTÂNEA

Indicação: Cabelos sensibilizados e extremamente porosos 

Regeneração imediata
Repõe massa capilar
Devolve elasticidade
Injeção de aminoácidos

Passo 1 : Aplique o Shampoo Equalizar Devolution sobre os cabelos molhados massageando suavemente .Para melhor 
resultado deixe agir de 3 á 5 minutos. Enxágue, retirando totalmente o produto.
Passo 2 : Aplique o Fiber Instant Up Devolution para equalização do pH e acidificação capilar , mecha a mecha deixando 
agir por 10 minutos, enxague.
Passo 3: Finalize com Bio Elixir Protetor Devolution aplicando sobre toda a extensão dos fios. Penteie e finalize realizando
uma escova.

FIBER PROTEÇÃO ANTES, DURANTE E DEPOIS

Indicação: Para cabelos com químicas ,danificados e sensibilizados 

Equalização do pH
Reposição de enzimas
Ação preventiva da quebra
Segurança durante o procedimento

Antes: Em cabelos sensibilizados aplique o Fiber Instant Up Devolution antes do processo químico.
Durante: Em cabelos danificados, durante o processo químico para paralisação do emborrachamen-
to e devolução da elasticidade, retire a química com auxilio de uma toalha seca. Em seguida aplique Fi-
ber Instant Up Devolution mecha a mecha deixando agir até finalização do procedimento químico.Enxágue. 
Depois: Para tratamento adicione 10ml do Fiber Instant Up Devolution para 15g da Máscara Reconstrutora Devolution,dei-
xe agir por 10 mininutos .Enxágue, finalize como desejar.

SOS CAPILAR

Indicação: Cabelos fragilizados , elástico e emborrachados.

Regeneração
Anti quebra
Paralisação da química

Passo 1: Sobre os cabelos fragilizados pós o procedimento aplique Fiber Instant Up Devolution mecha a mecha deixando 
agir por 10 minutos .Caso necessário repita a operação. Enxágue e realize uma hidratação.

Passo 2 : Aplique o Fiber Instant Up Devolution para equalização do pH e acidificação capilar, mecha a mecha deixando 
agir por 10 minutos,
enxague.
Passo 3: Aplique a Máscara Reconstrutora Devolution mecha a mecha e enluve .Em seguida com um auxilio de um pente 
alinhe os cabelos para maior uniformidade da aplicação. Use uma fonte de calor de sua preferência, deixando agir por 15 
minutos. Enxágue.
Passo 4: Finalize misturando uma pequena quantidade do Bio Elixir Protetor e Fiber Instant Up Devolution na palma da 
mãos ,aplique
sobre toda a extensão dos fios. Finalize realizando uma escova.



DEVOLUTION
Home Care

A linha Devolution Home Care foi desenvolvida para a manutenção 
do tratamento Devolution Pós Química, assim os benefícios propor-
cionados são mantidos e intensifi cados.

Passo 1: Aplique o shampoo quantas vezes forem necessárias sobre 
os cabelos molhados, espalhe bem e massageie a raiz com movimen-
tos circulares. Repita a aplicação se necessário.
Passo 2: Aplique a máscara Devolution Home Care enluvando me-
cha a mecha sobre os cabelos úmidos. Deixe agir de 7 a 20 minutos.
Passo 3: Aplique o Bio Elixir sobre a extensão dos fi os. Finalize 
como desejar.

 OXIDANTES 
PÓ DESCOLORANTE 

Possui em suas propriedades, bioativos e agentes condi-
cionantes que protegem a fi bra e o couro cabeludo. Agem 
equilibrando o processo de oxidação da coloração e des-
coloração, perfeita revelação e uniformidade das cores.

Indicação: Transformações: colorações e descolorações.
Ativos: Ômega 6, 9, Colágeno e Camomila.
Benefícios: Confere perfeita revelação e proteção simultânea.

PIGMENT 
A Coloração SANTINI PIGMENT foi especialmente desenvolvida com 
tons naturais profundos para total cobertura de branco e nuances cinzas 
glaciais, cobres vibrantes, marrons iluminados, vermelhos intensos, violi-
ne especiais, beges clássicos e loiros supremos para tonalização pós o pro-
cedimento de mechas e clareamento. Além de ser enriquecida com Óleos 
Vegetais, ômegas 3, 6 e 9 e Vitaminas E, que possuem ação antioxidante, 
antiressecamento e antiqubra. Proporcionando assim maior durabilidade 
da cor, bilho intenso e cabelos vitalizados durante o processo da coloração.

Indicação: Cabelos que necessitem de processo de coloração ou alte-
ração da cor.
Ativos: Óleos vegetais, Ômega 3, 6 e 9, Vitamina E.
Benefícios: Ação antioxidante, antiressecamento e antiquebra. Maior 
durabilidade da cor, brilho e vitalidade aos cabelos.

Shampoo Devolution 300ml 
Máscara Devolution   300g 
Bio Elixir Protetor     150g

Pó descolorante 500g

Oxidantes Santini 900ml
Versões 5 vol; 10vol; 20vol; 30vol e 40 vol

Pigment: 60g

Pó descolorante

Dust free
Ação ultra rápida
Abre 9 tons

Oxidantes Santini

Controle cinético de estabilidade, fi xação garantida, 
cremosidade, perfeita revelação, uniformidade das 
cores, alta performance. 



Shampoo Miracolo 1L Rentabilidade: 40 aplicações
Keratini    Miracolo 500ml Rentabilidade: 30 aplicações
Serum      Miracolo 400g Rentabilidade: 60 aplicações
Máscaras  Miracolo 1L Rentabilidade: 40 aplicações

MIRACOLO
Cronograma Capilar

A linha Miracolo é um tratamento essencial aos cabelos com múl-
tiplas necessidades ou necessidades específi cas, que de for-
ma organizada e efi ciente proporciona os seguintes tratamen-
tos: cauterização, hidratação e nutrição. Um kit que atende as 
inúmeras necessidades que os fi os sofrem com as agressões diárias.  

CAUTERIZAÇÃO

A associação de seus componentes atua reparan-
do intensamente a fi bra capilar, selando as cutícu-
las e previne o emborrachamento dos fi os danifi cados.

Indicação: Cabelos danifi cados por processos químicos e agentes 
externos, cabelos secos, frágeis.
Ativos: Cretina, Queratina e Colágeno.
Benefícios: Restaura cabelos danifi cados por agressões externas e 
químicas, fortalece a fi bra e resgata a fl exibilidade natural dos fi os, 
promovendo mais brilho, força e elasticidade aos fi os.

Passo 1: Aplique o shampoo Miracolo quantas vezes forem necessá-
rias sobre os cabelos molhados, espalhe bem e massageie a raiz com 
movimentos circulares. Repita a aplicação se necessário.
asso 2: Após utilizar o Shampoo Preparare Miracolo, retire o excesso de 
água com o auxílio de uma toalha ou secador. Borrife mecha a mecha 
a Keratini deixando agir por 5 minutos, em seguida sele os fi os com 
o auxílio de uma prancha de cerâmica IDEAL PARA TRATAMENTOS.
Enxágue. *OBS: em casos de cabelos extremamen-
te danifi cados utilizar somente secador para ativar o produto.
Passo 3: Com os cabelos limpos, após o enxágue da Keratini e apli-
que a Maschera RICOSTRIZIONE mecha a mecha em toda exten-
são dos fi os distante da raiz e deixe agir por 20 minutos. Enxágue.
Passo 4: Após feito a cauterização com a Linha Miracolo, aplique 
uma pequena quantidade do Sérum em toda a extensão dos fi os e 
fi nalize com uma escova.

HIDRATAÇÃO

A Hidratação Intensa Miracolo repõe os nutrientes essenciais além de reparar os cabelos fragilizados.

Indicação: Cabelos danifi cados por processos químicos e agentes externos, cabelos secos, frágeis.
Ativos: Extrato do caviar, Vitaminas A, D, E, B1, B6, Tamariliz.
Benefícios: Reparação intensa dos cabelos sensibilizados, devolve seu teor de umidade. Revitaliza os fi os dos compri-
mentos a pontas.

Passo 1: Aplique o shampoo Miracolo quantas vezes forem necessárias sobre os cabelos molhados, espalhe bem e 
massageie a raiz com movimentos circulares. Repita a aplicação se necessário.
Passo 2: Com os cabelos limpos aplique a Maschera IDRATARE mecha a mecha em toda extensão dos fi os distante da 
raiz e deixe agir por 20 minutos. Enxágue.
Passo 3: Após a realizada a cauterização com a Linha Miracolo, aplique uma pequena quantidade do Sérum em toda a 
extensão dos fi os e fi nalize com uma escova.

NUTRIÇÃO

A Nutrição Intensa Miracolo resgata a � exibilidade natural dos cabelos, fortalecendo e nutrindo as camadas profundas 
dos � os.

Indicação: Cabelos dani� cados por processos químicos e agentes externos, cabelos secos, frágeis.
Ativos: Rica em ácidos graxos, Proteína do arroz, serina, blend de óleos.
Benefícios: Nutre profundamente, preenche a porosidade dos � os combatendo a opacidade e ressecamento.

Cauterização Hidratação Nutrição



Shampoo Miracolo 300ml
Máscaras Miracolo 300g
Serum     Miracolo 150ml

MIRACOLO
Cronograma Capilar Home Care

A linha Miracolo home care foi desenvolvida para a manuten-
ção do cronograma capilar, dessa forma, os benefícios propor-
cionados nos estúdios de beleza são mantidos e intensifi cados.

Passo 1: Aplique o shampoo Miracolo quantas vezes forem necessárias sobre os cabelos molhados, espalhe bem e 
massageie a raiz com movimentos circulares. Repita a aplicação se necessário.
Passo 2: Com os cabelos limpos aplique a Maschera NUTRIZIONE mecha a mecha em toda extensão dos fi os dis-
tante da raiz e deixe agir por 20 minutos. Enxágue.
Passo 3: Após a realizada a cauterização com a Linha Miracolo, aplique uma pequena quantidade do Sérum em 
toda a extensão dos fi os e fi nalize com uma escova.

Reconstrução

Hidratação

Nutrição



Shampoo   Riccioli 1L
Máscara     Riccioli 1Kg
Ativador    Riccioli 500ml
Modelador Riccioli 400ml
Rentabilidade: 50 aplicações

Shampoo   Riccioli 300ml
Ativador    Riccioli 300ml
Máscara     Riccioli 300g
Modelador Riccioli150ml

RICCIOLI CACHOS 
Profi ssional e Home Care

Efeito memória

O tratamento Riccioli Cachos foi arquitetado para os cabelos on-
dulados e cacheados, possuí componentes que contribuem na 
fi xação dos cachos, proporcionando defi nição e efeito memória 
prolongados.

Indicação: Cabelos Cacheados, ondulados.
Ativos: Manteigas, Óleo de abacate, Colágeno, Semi di lino, Cur-
veline, Styleze.
Benefícios: Cachos defi nidos por mais tempo, cabelos tratados, 
resistentes, macios e fl exíveis.

Passo 1: Aplique, o shampoo Riccioli Cachos sobre os cabelos 
úmidos, uma quantia su� ciente, esfregue bem. Enxágue e se ne-
cessário repita a operação.
Passo 2: Com os cabelos limpos aplique a máscara Riccioli Cachos 
mecha a mecha em toda extensão dos fi os, respeitando a distância da 
raiz, e deixe agir de 10 a 15 minutos. Enxágue, retirando todo o produto.
Passo 3: Com os cabelos limpos e hidratados, aplique uma quantida-
de sufi ciente do modelador Riccioli Cachos em toda a extensão dos 
fi os, aperte e solte as mechas, realizando movimentos no sentido de 
baixo para cima para ativação dos cachos. Deixe secar naturalmen-
te, utilize o difusor ou mesmo modele com o auxilo de um baby liss.
Passo 4: Com os cabelos úmidos, aplique uma quantidade sufi cien-
te do ativador  Riccioli  Cachos em toda a extensão dos fi os, rea-
lize novamente movimentos no sentido de baixo para cima, mecha 
a mecha afi m de modelar os cachos e deixe secar naturalmente.

Shampoo Max Platinum 500m
Máscara Matizadora Max Platinum 500g 
Rentabilidade: 25 aplicações

MAX PLATINUM

Sua rica fórmula em pigmentos violetas harmoniza e neutrali-
za o tom amarelado indesejado, além de nutrir profundamente 
com ativos exlusivos, garantindo cor vibrante e hidratação intensa.
 
Indicação: Cabelos loiros e grisalhos.
Ativos: Fórmula enriquecida com Extrato de açaí, Óleos de cálamo, 
Mirra, Oliva e Canela.
Benefícios: Matiza e nutre com efeito de loiro platinado.

Passo 1: Aplique o shampoo Max Platinum quantas vezes fo-
rem necessárias sobre os cabelos molhados, espalhe bem, massa-
geie. Repita a aplicação se necessário e enxágue todo o produto.
Passo 2: Após o uso do shampoo aplique a másca-
ra Max Platinum mecha a mecha enluvando os cabe-
los, deixe agir de 15 a 20 minutos. Finalize como desejar.



RESULT
Formulada para reposição de massa, hidratação profunda, a 
Result Plástica Capilar possuí ativos de altíssimo impacto pro-
move um tratamento de intenso condicionamento aos fi os.

Indicação: Ideal para cabelos danifi cados por pro-
cessos químicos ou agredidos por agentes ex-
ternos como o sol, uso de secadores e pranchas. 
Ativos: Óleos lendários (óleo de cálamo, mirra, canela da china, 
óleo de oliva e óleo de argan).
Benefícios: Nutre profundamente, previne pontas duplas, reduz o 
frizz, proporcionando cabelos macios e com movimento.

RESULT PLÁSTICA CAPILAR PROFISSIONAL

Passo 1: Aplique o shampoo Result quantas vezes forem neces-
sárias sobre os cabelos molhados, espalhe bem e massageie a 
raiz com movimentos circulares. Repita a aplicação se necessário.
Passo 2: Após o uso do shampoo Result, aplique a máscara Re-
sult pequenas quantidades mecha a mecha formando uma película 
emoliente. Utilze um pente de cerdas bem fi nas realinhando e redis-
tribuindo o produto. Terapie as mechas e deixe agir por 15 minutos. 
Enxágue retirando todo o produto e fi nalize com o leave-in result. 
Passo 3: Aplique pequena quantidade do leave-in Result sobre 
os fi os, espalhe bem e proceda a escova. Se preferir penteie e dei-
xe secar naturalmente.

HOME CARE RESULT

Passo 1: Aplique o shampoo Result quantas vezes forem neces-
sárias sobre os cabelos molhados, espalhe bem e massageie a 
raiz com movimentos circulares. Repita a aplicação se necessário.
Passo 2: Após o uso do shampoo Result, aplique pequenas quan-
tidades mecha a mecha formando uma película emoliente. Util-
ze um pente de cerdas bem fi nas realinhando e redistribuindo o 
produto. Terapie as mechas e deixe agir por 15 minutos. Enxá-
gue retirando todo o produto e fi nalize com o leave-in result.
Passo 3: Aplique uma pequena quantidade do condiciona-
dor Result sobre os fi os úmidos e limpos, massegeie e enxágue. 
Passo 4: Aplique  uma pequena quantidade  do lea-
ve-in Result sobre os fi os, espalhe bem e proceda a es-

SOS RESGATE 
Possuí um conjunto de atributos de alto desempenho nu-
tritivo doando brilho e devolvendo resistência aos fi os.

Indicação: Cabelos danifi cados, fragilizados por processos quími-
cos, ressecados e opacos.
Ativos: Colágeno, Queratina e Semente de linho. 
Benefícios: Acao anti emborrachamento, restauração instantânea, 
fortalecimento pré e pós química, além de promover brilho e se-
dosidade aos fi os.

Passo 1: Com os cabelos limpos e úmidos, divida em mechas e 
aplique uma quantia su� ciente da Máscara SOS Resgate em toda 
extensão dos � os evitando a aproximidade da raiz. Terapie e deixe 
agir por 15 minutos. 
Passo 2: Enxágue totalmente o produto e � nalize como desejar 
utilizando o 12 em 1 da linha. 

Máscara SOS 500ml 
Rentabilidade: 25 aplicações
Leave-in (12 em 1) SOS  250ml
Rentabilidade: 50 aplicações

Shampoo Result 1L Rentabilidade: 40 aplicações
Máscara  Result 1000g Rentabilidade: 40 aplicações
Leave-in  Result 500ml Rentabilidade: 60 aplicações

Shampoo          Result 300ml
Condicionador Result 300ml
Máscara           Result 300g
Leave-in           Result 300 m

Máscara SOS 500ml Máscara SOS 500ml 



LINHA MONOVIX H
Vitamina H – fortalece as cadeias de proteínas 

É um tratamento cosmético que ativa a circulação do couro ca-
beludo com a presença exclusiva do chá verde e um blend po-
deroso de extratos naturais. Age no fortalecimento das cadeias 
de proteína e proporciona o crescimento mais saudável dos fi os.

Indicação: Cabelos oleosos, com queda. 
Ativos: Biotina, Ricínio, Vitamina F e E, Mutumba, Pantenol (B5), Ale-
crim, Menta, Chá verde, Castanha da Índia e Óleo de Rosa Mosqueta 
(rico em Ômega 3 e 6).
Benefícios: Os ativos naturais auxiliam no fortalecimen-
to dos fi os fragilizados, proporcionando força e resistên-
cia para o desenvolvimento de uns cabelos fortes e saudáveis.Shampoo Monovix H 1000ml 

Máscara   Monovix H 1000ml 
Complexo vitamínico 100ml
Sérum 150ml 
Rentabilidade: 40 aplicações

Passo 1: Aplique o shampoo Bomba Monovix h com uma quantia 
su� ciente nos cabelos úmidos, espalhe bem e massageie. Repita a 
operação se necessário.
Passo 2: Após lavar os cabelos com o shampoo, aplique o complexo 
Vitamínico Monovix H diretamente no couro cabeludo e massageie 
com movimentos circulares. Deixe agir por 5 minutos. 
Passo 3: Sem retirar o complexo Vitamínico, proceda a hidratação 
com a máscara Bomba Monovix H, espalhe bem e terapie durante 
alguns minutos. Deixe agir de 10 a 15 minutos e enxágue retirando 
todo produto.
Passo 4: Aplique, com os cabelos limpos e úmidos, uma pequena 
quantia do Serum Monovix H na palma das mãos, espalhe pela 
extensão dos fi os evitando a raiz e proceda uma escova. Se preferir 
deixe secar naturalmente.

Shampoo  Monovix H 490ml
Máscara    Monovix H490ml 
Complexo vitamínico 35ml
Sérum 150ml 



Uso Diário
MARACUJÁ, HERBAL E NEUTRO

 Profi ssional e Home Care

A Linha de tratamento Uso Diário é cuidado dia após dia para os cabelos.

Indicação: Cabelos ressecados, normais, raízes oleosos, respectivamente.
Ativos: Extrato de Algas, Vitaminas A e C, Flavonóides do Maracujá, Extrato de Ervas Finas.
Benefícios: Promove limpeza suave, condicionando e hidratando os fi os que são agredidos por agentes externos como 
poeira, água clorada, sol.

Passo 1: Lave os cabelos com o shampoo e repita a ação se necessário.
Passo 2: Aplique a máscara de tratamento mecha a mecha, deixe agir por 15 minutos e enxágue na sequência.
Passo 3: Condicione os fi os com o Bálsamo e enxágue. 
Passo 4: Aplique uma pequena quantidade do leave-in nos cabelos e fi nalize como desejar.

A Linha Maracujá proporciona uma limpeza suave aos cabelos. Suas vitaminas A e C juntamente com fl avonoi-
des e maracujá, hidratam, promovendo emoliência e suavidade aos fi os. Devolve nutrientes essenciais para  
saúde dos  cabelos.

A Linha Neutro confere limpeza suave, brilho intenso, leveza e maciez. Sua fórmula é enriquecida com al-
gas marinhas e óleo de coco, proporcionam hidratação intensa e equilíbrio hídrico na fi bra capilar. 

Bálsamo   Maracujá 1L Rentabilidade: 65 aplicações
Shampoo Maracujá 1L Rentabilidade: 50 aplicações
Leave-in   Maracujá 400ml Rentabilidade: 80 aplicações
Máscara   Maracujá 1Kg Rentabilidade: 60 aplicações

Shampoo  Maracujá 300ml
Bálsamo   Maracujá 300ml
Leave-in   Maracujá 150ml
Máscara   Maracujá 300g

Bálsamo    Neutro1L Rentabilidade: 65 aplicações
Shampoo  Neutro 1L Rentabilidade: 50 aplicações
Leave-in    Neutro 400ml Rentabilidade: 80 aplicações
Máscara   Neutro 1Kg Rentabilidade: 60 aplicações

Shampoo  Neutro 300ml
Bálsamo   Neutro 300ml
Leave-in   Neutro 150ml
Máscara   Neutro 300g

Cabelos ressecados

Cabelos normais



A Linha Herbal foi desenvolvida com extratos de ervas fi nas, ativos naturais que auxiliam na circulação dos teci-
dos do couro cabeludo, que promovem limpeza suave e equilíbrio natural, deixando os cabelos brilhantes, leves 
e sedosos. 

Bálsamo    Herbal 1L Rentabilidade: 65 aplicações
Shampoo  Herbal 1L Rentabilidade: 50 aplicações
Leave-in    Herbal 400ml Rentabilidade: 80 aplicações
Máscara    Herbal 1Kg Rentabilidade: 60 aplicações

Shampoo   Herbal 300ml
Bálsamo    Herbal 300ml
Leave-in    Herbal 150ml
Máscara    Herbal 300g

Cabelos oleosos

Shampoo  Desmaia 1L
Máscara    Desmaia 1Kg
Defrizante Desmaia 400ml

Rentabilidade: 60 aplicações

DESMAIA CABELO 
Profi ssional e Home Care

Efeito teia

A linha desmaia foi pensada nos cabelos rebeldes, frisados e de 
difícil desembaraço, que forma uma película protetora e possuí ação 
antivolume, sem adição de químicas. 

Indicação: Cabelos volumosos, frisados e rebeldes.
Ativos: Monoi do Tahiti, Óleo de coco, Ômega 6 e 9.
Benefícios: Reestrutura e restaura a fi bra capilar, criando um fi lme 
protetor, além de proporcionar brilho e maciez.

Passo 1: Com os cabelos úmidos, aplique o Shampoo Desmaia 
Cabelo, espalhe e massageie suavemente. Enxágue até a retirada de 
todo o produto, se necessário repita o procedimento. 
Passo 2: Após lavar os cabelos o shampoo, aplique a máscara Des-
maia Cabelo em toda extensão do fi o, massageando por alguns 
minutos. Deixe agir de 10 a 15 minutos e enxágue retirando todo o 
produto.
Passo 3: Aplique pequena quantidade do defrizante Desmaia Ca-
belo, espalhe e proceda com uma escova ou se preferir deixe secar 
naturalmente.

Shampoo  Desmaia 300ml
Máscara    Desmaia 300g
Defrizante Desmaia 150ml



SOLUZIONE
As máscaras de reparação Soluzione possuem em sua fórmula ativos 
que formam um fi lme protetor capilar e protegem os fi os contra a 
perda hídrica, danos químicos e físicos.

Indicação: Cabelos quimicamente tratados e constantemente agredi-
dos por agentes que possuem fontes de calor.
Ativos: Silicones especiais, Óleo de Argan, Macadâmia, Vitamina E, 
Antioxidantes.
Benefícios: Prolongamento das escovas temporárias, repara os fi os, 
promovendo brilho intenso e duradouro.

Aplicação: Após lavar os cabelos com o Shampoo Santini de sua pre-
ferência, aplique a máscara Soluzione de sua preferência em toda 
extensão dos fi os, massageando por alguns minutos. Deixe agir por 
cerca de 15 minutos, em seguida enxágue retirando todo o produto. 
Finalize como desejar.

Soluzione 500g
Rentabilidade: 20 aplicações

DORATO
Rica em Mica, a Máscara Dorato transfere e resgata o brilho intenso a todos os 
tipos de cabelos, além de repor massa capilar com o exclusivo efeito Pro Filler.

Indicação: Cabelos que passaram por diferentes processos de escovas e sela-
gens. 
Ativos: Composição enriquecida com Mica, Aminoácidos, Proteínas, Creatina, 
Silicones especiais.
Benefícios: Brilho intenso, devolve a maleabilidade natural dos fi os, tornando 
os perfeitamente macios e soltos.

Aplicação: Após lavar os cabelos com o Shampoo Santini de sua pre-
ferência, aplique a máscara Dorato em toda extensão dos fi os, mas-
sageando por alguns minutos. Deixe agir por cerca de 15 minutos, 
em seguida enxágue retirando todo o produto. Finalize como desejar.

Dorato 300g
Rentabilidade: 15 aplicações

RED COLLOR
A linha Red Collor foi elaborada com alta tecnologia para reavivar a cor aver-
melhada que os cabelos perdem com o passar do tempo.

Indicação: Cabelos avermelhados.
Ativos: Rica em antioxidantes naturais, Manteiga de Karité , Extrato glicólico de 
frutas vermelhas, Silicones e Pigmentos nobres.
Benefícios: Promove um tratamento nutritivo e reconstrutor que pigmenta os 
cabelos, blindando a cor.

Aplicação: Após  lavar os  cabelos  com o shampoo Red Color, aplique peque-
nas quantidades em mechas, distribua por toda a extensão dos fi os. Deixe agir 
por 45 minutos e enxágue em seguida. Utilize um dos fi nalizadores Santini e 
fi nalize como desejar.

Red Collor 300g
Rentabilidade: 15 aplicações



MASCHERA NEUTRALIZANTE
Universal

Essa incrível Maschera Neutralizante anula a ação residual dos agentes 
químicos que enfraquecem os fi os, reestabelecendo o PH dos cabelos 
danifi cados.

Indicação: Cabelos que foram agredidos por processos químicos, que 
alteram o PH natural dos fi os.
Ativos: Base totalmente neutra e Extrato de quiabo.
Benefícios: Neutraliza o efeito de resíduos químicos nos fi os e estabiliza o 
PH.

Aplicação: Após  retirar a  química  dos cabelos aplique a máscara Neutra-
lizante na base dos fi os estendendo até as pontas, massageie e enxágue. 
Aplique novamente o produto e deixe agir por 06 minutos. (Em quími-
cas com hidróxidos ou tioglicolato enxágue os cabelos até que a espu-
ma não tenha tonalidade rosa). Finalize com um de nossos fi nalizadores.

Maschera Neutralizante 1000g
Rentabilidade: 40 aplicações

Keratini KERA POWER
A Kerapower é um potente aliado nos tratamentos de recuperação da 
fi bra capilar. Com carga concentrada de queratina e creatina essas proteí-
nas reestruturam e doam força, elasticidade e resistência aos cabelos.

Indicação: Ideal para cabelos intensamente fragilizados e danifi cados por 
processos químicos. 
Ativos: Queratina e Creatina.
Benefícios: Reestruturação da fi bra, proporciona cabelos mais resistentes 
e estruturados.

Aplicação: Após lavar os cabelos com o Shampoo Santini de sua pre-
ferência, utilize uma toalha para retirar o excesso de água e apli-
que o Kera Power mecha a mecha sobre a extensão do fi o. Dei-
xe agir por 15 minutos e proceda escova e prancha (se desejar).

Ampola COMPLEX POWER
Composto pelo potente Blend de extratos naturais as ampolas Complex 
Power revitalizam os cabelos de forma instantânea condicionando e nu-
trindo.

Indicação: Cabelos opacos e ressecados. 
Ativos: Blend de extratos naturais
Benefícios: Condiciona e nutre os fi os instantaneamente.

Aplicação: Opção 1. Após lavar os cabelos com um Shampoo San-
tini de sua preferência, com os cabelos úmidos, aplique uma peque-
na quantidade  da ampola  Complex  Power nas mãos fi ccione-as e 
aplique sobre toda extensão dos fi os enluvando bem. Deixe agir de 
3 a 5 minutos e enxágue abundantemente. Opção 2. Despeje o con-
teúdo da ampola Complex Power em um recipiente e despeje a água 
aos poucos, mexendo até que forme um mousse. Aplique sobre toda 
a extensão dos fi os e deixe agir de 3 a 5 minutos e enxágue abun-
dantemente. Dica: Utilize para fi nalizar um leave-in da linha Santini. 

Keratini Kera Power 300ml
Rentabilidade: 30 aplicações

Ampola Complex Power 15ml
Rentabilidade: 3 aplicações



VINAGRE CAPILAR DE MAÇÃ
O Vinagre Capilar de Maçã Santini é um balanceador de PH que pos-
suí ação antioxidante, livre de sulfato, silicones e parabenos que sela as cutí-
culas. Um produto multifuncional, pode ser aplicado com ou sem enxágue. 

Indicação: Cabelos que foram agredidos por processos químicos, que alteram o PH 
natural dos fi os.
Ativos: Extrato de Tamarindo, Proteína da seda e Queratina.
Benefícios: Reequilibra o PH dos fi os, repara as pontas ressecadas, promove ação anti-
frizz, facilita na penteabilidade e protege os fi os do calor do secador.

Passo 1:  Após lavar os cabelos, retire o excesso de água com o auxílio de uma toalha, divida os 
cabelos  em mechas e aplique o Vinagre de Maçã Capilar cobrindo toda a extensão dos fi os.
Passo 2: Aplique uma fonte de calor para ativar e intensifi car sua ação, fi -
nalizando assim com uma escova ou deixe secar naturalmente. Se pre-
ferir, enxágue e aplique um leave-in de sua preferência da linha Santini.

Vinagre Capilar de Maçã 500ml
Rentabilidade: 40 aplicações

RELUZ 7 OIL
Um blend dos poderosos 7 óleos que possuí ação anti-aging, é um potencializador de trata-
mento, promove umectação e ação reparadora. 

Indicação: Todos os cabelos que se apresentam porosos, danifi cados, ressecados.
Ativos: Argan, Macâdamia, Ricínio, Linhaça, Coco, Abacate e Pracaxi.
Benefícios: Promove sedosidade, maciez e brilho refl exivo.

Umectação: Antes de deitar aplique o Reluz sobre a extensão dos fi os e dei-
xe agir durante algumas horas. Na sequência, lave os cabelos com um dos pro-
dutos da linha Santini. Dica: aplique antes de dormir e enxágue pela manhã!

Styling: Aplique algumas gotas do Reluz nos cabelos antes de escovar.

Finishing: Aplique nas pontas para a reparação instantânea.

Potencialização: Misture o Reluz 7 Oil em um recipiente separado e adicio-
ne uma máscara de tratamento Santini, aplique mecha a mecha enluvando a mis-
tura para melhor absorção, aguarde de 7 a 20 minutos e enxágue na sequência. 

Reluz 7 Oil 30ml

ACQUA CREM
Água cremosa

O Acqua Crem é um � nalizador surpreende, pois proporciona um liso mágico aos fi os. Sua 
fórmula contém proteínas ricas em inulina que restauram a fi bra capilar mantendo os nutrien-
tes essenciais em seu interior.

Indicação: Todos os tipos de cabelos. Cabelos fi nos, grossos, volumosos.
Ativos: Arginina e Macadâmia.
Benefícios: Facilita a escovação, proteção térmica e solar, retém a umidade dos fi os.

Aplicação: Com os cabelos limpos e úmidos, aplique uma pequena quantidade na palma das 
mãos, espalhe pela extensão dos fi os evitando a raiz e fi nalize com escova alinhando a fi bra 
ou deixe secar naturalmente.

Acqua Crem 150ml

Os � nalizadores foram desenvolvidos para facilitar e proporcionar brilho 
extra, redução de frizz, reparação das pontas agredidas e sedosidade.

Rentabilidade: 50 aplicações



FINISH OIL ARGAN 
Spray de brilho

Indicação: Todos os tipos de cabelos, exceto cabelos extremamente oleosos.
Ativos: Poderoso antioxidante rico em elementos naturais, como a vitamina A, 
F e o Ômega 6 que fortalece os cabelos e protege. Rico em Fenóis, um pode-
roso escudo contra o stress causado pela ação da escova, secador e prancha. 
Benefícios: Agentes que auxiliam no controle do frizz, proporciona brilho extra, 
repara as pontas.

Aplicação: Aplique a uma distância de 15 cm vaporizando de forma expansiva. 
Aguarde até que ele volatize, deixe secar e penteie.

REPAIR SANSATION
Reparador de pontas

Indicação: Todos os tipos cabelos
Ativos: Silicones especiais e Óleo de Argan
Benefícios: Devolve o brilho aos fi os, elimina o frizz dos cabelos ressecados, além 
de promover brilho e sedosidade extrema.

Aplicação: Coloque uma pequena quantidade sobre a palma da mão, friccione as 
duas mãos, até a redução da viscosidade e enluve os fi os. Na sequência penteie. 

SPLASH CAPILARE

Os perfumes Splash Capilare além de promover um aroma incrível, que traduz 
a elegância, versatilidade, glamour e originalidade, doam brilho radiante com a 
presença de seus silicones nobres.

Splash Capilare 60ml
Splash Capilare (versão bolso) 30ml

Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Ativos: Silicones nobres 
Benefícios: Ação anti-frizz, proporciona sedosidade, brilho e um perfume com 
presença marcante e única
Aplicação: Com os cabelos úmidos ou secos, borrife o Splash Capilare do com-
primento as pontas mantendo uma distância de 15cm preservando a raiz. Reapli-
que quando desejar. 

Splash Capilare Rosê

Fragância: O Splash Capilare Rosê possuí óleo de buquê fl oral sofi sticado com 
expressões nobres, exalando feminilidade, requinte e sensualidade. 

Splash Capilare Black

Fragância: O Splash Capilare Black traz um aroma amadeirado, frescor com néc-
tar de fl ores e toque de framboesa revelando um equílibro aromático indescritível. 

Reparador  Repair 130ml
Reparador  Repair 30ml

Finish Oil Argan 125ml



SELAGEM ORGÂNICA 
DESMAIA CABELO

REALINHAMENTO DOS FIOS

A selagem orgânica é um realinhamento sem formol, que foi 
desenvolvido para realinhar os fi os e redução de volume, pro-
movendo um efeito de liso natural e brilho intenso aos fi os.

Indicação: Cabelos volumosos, frisados e rebeldes.
Ativos: Nano emulsão siliconada, Aminoácidos, Proteína do 
Arroz, Queratina, Ácido Natural e Manteiga de Karité.
Benefícios: Elimina o frizz, reduz o volume, realinha os fi os, 
fornece emoliência e brilho natural.

Aplicação: Aplique o Shampoo Astringente Santini, quantas 
vezes forem necessárias, retire o excesso de água com o au-
xílio de uma toalha. Divida os cabelos em quatro partes (da 
testa à nuca; de orelha a orelha). Aplique a Selagem Orgâni-
ca Desmaia Cabelo em toda a extensão dos fi os, respeitan-
do a distância da raiz. Inicie a aplicação pela nuca, seguindo 
o sentindo horário. Deixe agir por 45 minutos, na sequência 
enxágue retirando o excesso do produto. Aplique um leave-in 
da linha Santini de sua preferência. Seque totalmente os fi os 
com o secador. Divida novamente os cabelos em quatro par-
tes separando-os em mechas bem fi nas e estreitas. Passe a 
prancha de 10 a 20 vezes. Enxágue retirando todo o produto. 

Dica: Aplique a Maschera Neutralizante e deixe agir de 5 
a 10 minutos para reestabelecer o PH dos cabelos.  Finalize 
com um leave-in da linha Santini.

Nossas escovas possuem ativos de alta performance e seus processos 
proporcionam  realinhamento, selagem, ação anti-frizz, brilho 

espelhado,  além de reparação.

Selagem Orgânica 2Kg
Rentabilidade: 40 aplicações

Selagem Orgânica 500g
Rentabilidade: 10 aplicações

BIOTOX 3D
Escova redutora

Nosso Biotox 3D proporciona uma hidratação oclusi-
va e ação redutora de volume. Devolve as propriedades natu-
rais como brilho e movimento aos cabelos secos e desalinhados.

Indicação:  Cabelos volumosos; redução inteligente.
Ativos: Monoi do Thaiti, Hidrolisado de Quinoa, Creatina.
Benefícios: Redução de volume, Realinhamento e Reposição de Nutrientes.

Aplicação: Utilize o shampoo Astringente por 2 vezes e retire o exces-
so de água com uma toalha. Divida os cabelos em quatro partes (da testa 
à nuca; de orelha a orelha). Aplique o Biotox  3D em toda a extensão dos 
fi os, respeitando a distância da raiz. Inicie a aplicaçãopela nuca, seguindo 
o sentido horário. Deixe agir por 45 minutos, em seguida enxágue,retiran-
do o excesso. Aplique o protetor térmico ou leave-in da santini de sua pre-
ferência. Seque totalmente os fi os com um secador. Divida novamente os 
cabelos em quatro partes separando-os em mechas fi nas e estreitas. Passe a 
prancha de 10 a 20 vezes, trabalhando bem a raiz. Enxágue. Utilize a Mas-
chera Neutralizante e deixe agir de 5 a 10 minutos para estabilização do 
ph capilar. Finalize com um leave-in Santini, escove ou apenas penteie.

Shampoo Astringente 1000ml
Biotox 3D 1000ml Rentabilidade: 30 aplicações



LINHA LAVATÓRIO
A Linha lavatório Santini foi elaborada para auxiliar os cabelos no lavatório com ação de alta performance, economia e 
rendimento.

Volume: 5L
Rentabilidade: 200 aplicações

Indicação: Todos os tipos cabelos.
Ativos: Rico em Vitaminas, Óleo de Argan e Queratina.
Benefícios: Proporciona limpeza e condicionamento de forma balanceada a todos os tipos de cabelos de maneira 
rápida e efi ciente.

Aplicação: Aplique o Shampoo da linha lavatório quantas vezes forem necessárias. O condicionador da linha lavatório 
deve ser aplicado sobre os cabelos úmidos e limpos, massageado e na sequência enxaguar bem os fi os.

LUCE CAPELLI
LUCE CAPELLI MATIZ

Liso intenso

Foi pensando nos cabelos para um liso intenso e perfeito, que a linha Riduzio-
ne foi criada. Reordena os fi os, proporciona maciez prolongada aos cabelos 
secos, devolvendo a oleosidade e sedosidade.

Shampoo Astringente 1000ml
Realinhador 1000ml Rentabilidade: 25 aplicações
Matiz Realinhador 1000ml Rentabilidade: 25 aplicações

Indicação: Cabelos volumosos, rebeldes, frisados.
Ativos: Nano aminoácidos, Proteínas, Queratina, Ácido lático, Ômega active.
Benefícios: Liso e maciez prolongados, reposição de nutrientes, controla o 
volume e alinha as fi bras.

Aplicação: Utilize o shampoo Astringente por 2 vezes e retire o exces-
so de água com uma toalha. Divida os cabelos em quatro partes (da tes-
ta à nuca; de orelha a orelha). Aplique o Luce Capelli em toda a extensão 
dos fi os, respeitando a distância da raiz. Inicie a aplicação pela nuca, seguin-
do o sentido horário. Deixe agir por 45 minutos, em seguida enxágue,re-
tirando o excesso. Aplique o protetor térmico ou leave-in da santini de sua 
preferência. Seque totalmente os fi os com um secador. Divida novamen-
te os cabelos em quatro partes separando-os em mechas fi nas e estreitas. 
Passe a prancha de 10 a 20 vezes, trabalhando bem a raiz. Enxágue. Utilize 
a Maschera Neutralizante e deixe agir de 5 a 10 minutos para estabiliza-
ção do ph capilar. Finalize com um leave-in Santini, escove ou apenas penteie.
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