Catálogo
de
Produtos

G.Hair é uma marca de produtos para o segmento capilar feitos
para tratamento, hidratação, reparação e nutrição dos fios. Todos os
produtos G.Hair são feitos com a mais alta tecnologia e testados para
permitir resultados efetivos e com segurança.
Acreditamos na inovação como um dos pilares para o alcance de um
modelo de desenvolvimento sustentável e nosso maior objetivo é
criar e comercializar produtos e serviços que atendam não somente
às demandas do mercado, mas aos desejos dos consumidores, com
segurança, eficácia e qualidade superior.

Missão

Oferecer ao consumidor produtos reconhecidamente superiores em
qualidade, segurança e inovação.

Visão

Ser a marca que mais entende e satisfaz as necessidades de produtos,
serviços e autorrealização de profissionais e consumidores.

Valores
•
•
•
•
•

Respeito e valorização de pessoas.
Qualidade de nossos produtos e serviços.
Segurança.
Responsabilidade em toda decisão.
Paixão pelo que fazemos.

Atenta às mais variadas demandas de produtos para
tratamento profissional dos cabelos, a G.Hair tem
em sua linha redutores de volume de alta tecnologia,
matizadores, máscaras para diversos tratamentos,
ampolas, óleos multifuncionais, todos criados com
a expertise de quem há anos conhece o mercado,
cria tendências, desenvolve e testa com segurança
produtos do setor.
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ESCOVA ALEMÃ
Tratamento antivolume de alta performance que alisa de
maneira eficaz os cabelos danificados e crespos. Proporciona
resultado duradouro sem agredir a estrutura capilar, trata e
condiciona os cabelos.

Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Cabelos alinhados e sem frizz.

1

SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA

2

TRATAMENTO ANTIFRIZ

3

MÁSCARA FINALIZADORA

1L

PROFISSIONAL
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1

2

SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA

TRATAMENTO ANTIFRIZZ

1L

MARROQUINA
Tratamento antivolume que proporciona um liso duradouro
sem agredir a estrutura capilar, trata e condiciona os
cabelos. Amacia de maneira eficaz os cabelos danificados
e crespos, confere brilho e hidratação aos fios.
Indicação: Cabelos volumosos, danificados e crespos.
Resultados: Cabelos alinhados e sem frizz.

PROFISSIONAL
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PERFECT BLOND
Desenvolvido para redução de frizz e volume em cabelos
loiros, naturais ou não, com mechas ou grisalhos, pois
conta com uma fórmula exclusiva que não desbota a cor
dos fios e amacia de maneira eficaz.
Indicação: Cabelos loiros, grisalhos, brancos ou com
mechas.
Resultados: Fios alinhados, tratados, disciplinados e
com efeito liso. Neutraliza o tom amarelado dos fios.

TRATAMENTO ANTIVOLUME

1L

PROFISSIONAL
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PLÁSTICA CAPILAR
A Plástica Capilar é o tratamento ideal para cabelos
desgastados por agressões ambientais e processos
químicos. Rica em extrato de cacau (regenerador e
revitalizador) e aminoácidos, além de sua ação antirresíduo,
fortalece e hidrata os fios.
Indicação: Todos os tipos de cabelos, especialmente
os indisciplinados e com volume.
Resultados: Repõe a queratina e reduz o volume
em até 30%.

2

1 SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA

KERATIN COLÁGENO SYSTEM

1L

PROFISSIONAL
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ZUP
O tratamento ZUP possui uma potente ação redutora de
volume, além de contribuir para a reposição de queratina.
Proporciona um cabelo liso, de aspecto natural, com
brilho e maciez. Desenvolvido com pH equilibrado e óleo
de gérmen de trigo.
Indicação: Cabelos volumosos.
Resultados: Trata toda a estrutura da fibra capilar,
mantendo os fios alinhados, disciplinados e com efeito
liso de aspecto natural.

1

2

SHAMPOO SUAVE

TRATAMENTO ANTIVOLUME

1L

PROFISSIONAL
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1

2

SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA

TRATAMENTO ANTIFRIZZ

1L

MÁSCARA

1 kg

TRATAMENTO JAPONÊS
A linha TRATAMENTO JAPONÊS foi desenvolvida
para controlar os cabelos volumosos e indomáveis.
Seu coquetel de aminoácidos e proteínas naturais,
associado aos benefícios do goji berry e blueberry
atua nas fibras capilares dando uma aparência bem
mais natural e controlada aos cabelos.
Indicação: Cabelos volumosos.
Resultados: Cabelos alinhados e sem frizz.

PROFISSIONAL
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TRATAMENTO CAPILAR

1L

SPEED LISS
Sua fórmula possui ativos enriquecidos com extrato de
aveia e mel. Promove um tratamento eficaz, eliminando
o frizz, selando a cutícula dos fios, protegendo-os do
ressecamento causado pelo calor do secador e da
poluição. Deixa os cabelos hidratados, macios e com
brilho.
Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Cabelos alinhados e sem frizz.

PROFISSIONAL
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MÁSCARA

MÁSCARA

500 g - 1 kg

500 g - 1 kg

B-TOX
PERFECT BLOND

B-TOX
INTENSE

AMINOÁCIDOS, COLÁGENO E QUERATINA

ÓLEO DE PALMA, QUERATINA E PROTEÍNA DE TRIGO

Promove a reestruturação do
fio, repondo a massa das áreas
danificadas da fibra e reduz o
volume. Sua combinação única de
proteínas deixa os fios mais fortes e
resistentes. Indicado para quem tem
cabelo danificado e deseja obter
total controle dos fios.

Prolonga o efeito da redução de
volume e realinhamento capilar,
reduz o frizz e deixa os cabelos
mais suaves e macios. Sua fórmula
hidrata e recompõe a fibra capilar,
realinha os fios desde o primeiro
uso e contribui para o crescimento
saudável dos cabelos e seu
fortalecimento.

Indicação: Cabelos loiros,
grisalhos, brancos e com mechas.

Indicação: Cabelos volumosos
e indisciplinados.

Resultados: Fios livres de frizz,
muito disciplinados, saudáveis,
redução de volume e com brilho.

Resultados: Realinhamento
capilar com redução de
volume e frizz.

PROFISSIONAL
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ORGANIC THERAPY
Potente ação redutora de volume, promove maciez e
brilho, proporciona um cabelo liso de aspecto natural.
Sua fórmula, com Tanino e vitaminas, além de tratar, age
como antioxidante natural previne o envelhecimento dos
fios.
Indicação: Todos os tipos de cabelos, especialmente os
indisciplinados e com volume.
Resultados: Fios livres de frizz, muito disciplinados,
saudáveis e com brilho.
1

2

SHAMPOO SUAVE

TRATAMENTO ANTIVOLUME

1L

PROFISSIONAL
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B-TOX - ORGANIC THERAPY
Prolonga o efeito da redução de volume e realinhamento
capilar, reduz o frizz e deixa os cabelos mais suaves e
macios.
Indicação: Todos os tipos de cabelos, especialmente os
indisciplinados e com volume.
Resultados: Fios livres de frizz, muito disciplinados,
saudáveis e com brilho.

MÁSCARA

500 g - 1 kg

PROFISSIONAL
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MAIS QUE NECESSÁRIO
Linha indicada para todos os tipos de cabelos. Sua
fórmula fornece muito mais brilho, leveza e maleabilidade
aos fios.
Indicação: Todos os tipos de cabelos e que necessitam
de reconstrução.
Resultados: Cabelos mais macios, leves e brilhantes.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

MÁSCARA

1L

1L

500 g

PROFISSIONAL

HOME CARE
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SHAMPOO

CONDICIONADOR

MÁSCARA

1L

1L

500 g

CRESCE FIOS
Enriquecida com Biotina e Pantenol, a linha Cresce Fios
G.Hair hidrata o cabelo, fortalece os fios, proporciona
um crescimento saudável e auxilia no combate a queda.
Repõe nutrientes necessários sem deixá-los pesados.
Indicação: Cabelos oleosos.
Resultados: Limpa e hidrata os cabelos, controla a
oleosidade, deixa os fios saudáveis e auxilia em seu
crescimento.

PROFISSIONAL
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HOME CARE

RELAXA FIOS
A linha Relaxa fios proporciona uma limpeza suave
sem agredir os fios. Sua fórmula contém agentes
condicionantes e uma soma única de aminoácidos,
vitaminas, colágeno e queratina, pH equilibrado e sem
sal, recupera os fios agredidos pela química e dá brilho
máximo aos cabelos.
Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Recupera os fios agredidos pela química
e proporciona uma hidratação profunda, sem deixá-los
pesados ou oleosos.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

MÁSCARA

1L

1L

500 g - 1 kg

PROFISSIONAL

HOME CARE
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LISO JAPÔNES
O Liso Japonês é recomendada para manter os cabelos
lisos e sem frizz, com um alto pode hidratante, nutre os fios
da raiz às pontas, mantendo o aspecto liso e disciplinado
por muito mais tempo
Indicação: Cabelos rebeldes e com frizz.
Resultados: Açãoantifrizz, brilho e hidratação.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

1L

1L

PROFISSIONAL
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MÁSCARA

500 g

HOME CARE

DISPLAY AMPOLA

12 unidades com 40 ml

TOP 10
Tratamento capilar que oferece 10 benefícios em um só
produto. Sua fórmula com óleo de crambe proporciona
um tratamento completo para seus fios, promove
condicionamento e reparo capilar, maior retenção de
cor em cabelos tingidos, proteção, brilho e saúde para
seus cabelos. Impede a formação de frizz e fios soltos,
mantém seu penteado impecável por muito mais tempo.
Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Cabelos macios, protegidos, saudáveis, sem
pontas duplas, sem frizz, leves e brilhantes.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

MÁSCARA

1L

1L

500 g

PROFISSIONAL

HOME CARE
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O cuidado diário, em casa, faz toda a diferença para a
saúde dos cabelos. Pensando nisso, desenvolvemos
linhas específicas para serem utilizadas em sua
rotina. São shampoos, condicionadores, máscaras,
óleos, finalizadores diversos que prolongam
os tratamentos realizados em salão e também
prolongam a vida dos fios.
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SOU MAIS LISO
Proporciona um efeito liso duradouro sem química aos
cabelos, elimina o frizz, hidrata e proporciona um brilho
intenso. O Fluido Termoativado confere proteção térmica,
sela a cutícula do fio e mantém o resultado liso por mais
tempo.
Indicação: Cabelos indisciplinados que necessitam de
redução de frizz.
Resultados: Mantém os fios alinhados, disciplinados e
com efeito liso de aspecto natural.

SHAMPOO

CREME DE PENTEAR

FLUÍDO TERMOATIVADO

240 ml

240 ml

240 ml

HOME CARE
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RELAXA FIOS
KIT

Possui ação eficaz e instantânea antivolume e frizz,
deixando os cabelos sedosos, macios e com brilho
intenso. Sua fórmula especial contém uma soma única
de aminoácidos, vitaminas, colágeno e queratina
Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Recupera os fios agredidos pela química
e proporciona uma hidratação profunda, sem deixá-los
pesados ou oleosos.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

DISPLAY AMPOLA

MÁSCARA

300 ml

300 ml

12 unidades com 40 ml

250 g

Sua fórmula com vitaminas, colágeno e queratina dá
brilho e maciez, hidrata e recupera os fios. Restaura
os fios que sofreram com a descoloração e melhora a
elasticidade. Possui uma textura super leve que renova o
cabelo sem pesar.

HOME CARE
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SHAMPOO

TRATAMENTO

DISPLAY AMPOLA

240 ml

240 ml

12 unidades com 25 ml

ANTIEMBORRACHAMENTO
Ideal para recuperar danos em cabelos quimicamente
tratados. Combate a elasticidade, emborrachamento
e porosidade, dá vida aos fios descoloridos e elimina
pontas duplas. Nutre e restaura os fios. A ampola
Antiemborrachamento protege e revitaliza os cabelos
durante os processos de coloração e descoloração.
Indicação: Cabelos quimicamente tratatos
Resultados: Aumenta a resistência, melhorando a
elasticidade do fio. Dá brilho aos cabelos e mantém a
cor no cabelo colorido por mais tempo.

HOME CARE
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PERFECT BLOND
Combate de forma eficaz os agentes responsáveis pelo
amarelamento e opacidade dos fios. Restaura os fios que
sofreram com a descoloração e melhora a elasticidade. Em
cabelos grisalhos e brancos, restaura o efeito platinado. Sem
sal e com pH equilibrado
Indicação: Cabelos loiros, grisalhos, brancos ou com
mechas.
Resultados: Proporciona brilho, maciez e emoliência,
além de combater diariamente os causadores do
amarelamento dos fios.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

MÁSCARA

300 ml

300 ml

250 g

HOME CARE
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CRESCE FIOS
Enriquecida com Biotina e Pantenol, a linha Cresce Fios
G.Hair hidrata o cabelo, fortalece os fios, proporciona
um crescimento saudável e auxilia no combate a queda.
Repõe nutrientes necessários sem deixá-los pesados.
Indicação: Cabelos oleosos.
Resultados: Limpa e hidrata os cabelos, controla a
oleosidade, deixa os fios saudáveis e auxilia em seu
crescimento.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

MÁSCARA

300 ml

300 ml

250 g

HOME CARE
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MAIS QUE NECESSÁRIO
Linha indicada para todos os tipos de cabelos. Sua
fórmula fornece muito mais brilho, leveza e maleabilidade
aos fios.
Indicação: Todos os tipos de cabelos e que necessitam
de reconstrução.
Resultados: Cabelos mais macios, leves e brilhantes.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

RECONSTRUTOR

MÁSCARA

300 ml

300 ml

250 ml

250 g

HOME CARE
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TOP 10
Tratamento capilar que oferece 10 benefícios em um só
produto. Sua fórmula com óleo de crambe proporciona
um tratamento completo para seus fios, promove
condicionamento e reparo capilar, maior retenção de
cor em cabelos tingidos, proteção, brilho e saúde para
seus cabelos. Impede a formação de frizz e fios soltos,
mantém seu penteado impecável por muito mais tempo.
Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Cabelos macios, protegidos, saudáveis, sem
pontas duplas, sem frizz, leves e brilhantes.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

LEAVE-IN

MÁSCARA

300 ml

300 ml

140 ml

250 g

HOME CARE
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CACHOS ESTILOSOS
Com Óleo de Coco, Chia e Linhaça, protege os fios contra
o ressecamento, hidrata profundamente a fibra capilar.
Disciplina, controla o frizz, modela e dá brilho, define os
cachos.
Indicação: Cabelos crespos, cacheados, volumosos ou
em transição
Resultados: Cachos definidos, hidratados, modelados e
com brilho.

SHAMPOO

CREME DE PENTEAR

UMIDIFICADOR

300 ml

300 ml

250 ml

HOME CARE
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BLEND DE ÓLEOS
Composto por sete óleos poderosos (Girassol, Milho,
Semente de linho, Macadâmia, Oliva, Semente de uva e Óleo
de Coco), acelera o crescimento, previne o ressecamento e o
frizz, amacia e controla os fios rebeldes e protege dos raios
UV do sol. Sua fórmula é leve e renova os cabelos contra
danos causados pela oxidação natural do dia a dia.
Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Preserva a cor, melhora a elasticidade dos
fios e diminui a agressão dos tratamentos químicos. Nutre,
hidrata e proporciona brilho intenso.

BLEND DE ÓLEOS

7 ml

PROFISSIONAL

HOME CARE
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LANÇAMENTO

Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Purifica, remove as impurezas e auxilia no combate à queda dos fios, além de
ajudar no controle da oleosidade e estimular o seu crescimento.

Indicação: Cabelos ressecados e com pouco crescimento.
Resultados: limpa delicadamente e promove a hidratação dos fios por meio da sua
composição rica em vitaminas. Também auxilia na recuperação de cabelos porosos e
30
danificados, deixando-os saudáveis e muito mais resistentes.

LANÇAMENTO
O óleo de argan é rico em vitamina E, tendo efeito reparador
na fibra do cabelo, recuperando a elasticidade dos fios,
evitando também a queda e deixando o cabelo com muito
mais brilho e hidratação.

Indicação: Todos os tipos de cabelos.
Resultados: Repara pontas, e pode ser
utilizado com finalizador ou para umectação.

LANÇAMENTO

REPARAÇÃO &
REGENERAÇÃO
CAPILAR
ÁCIDO HIALURÔNICO & VITAMINA B5
A linha Reparação & Regeneração Capilar com ácido
hialurônico e vitamina B5 reconstrói e restaura a estrutura
capilar tornando os fios mais saudáveis e eliminando o aspecto
ressecado e quebradiço muitas vezes causado pela exposição
ao sol, secador e chapinha.
Indicação: Todos os tipo de cabelos.
Resultados: Hidratação, proteção, brilho e redução de frizz.
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LANÇAMENTO

ÓLEO DE QUINOA
Por ser rica em zinco, a quinoa traz benefícios para manter os
cabelos fortes e no lugar. Tem ação anti-queda por equilibrar o
hormônio testosterona e ajuda também a combater os efeitos
nocivos dos radicais livres. O zinco é um mineral importante no
crescimento e desenvolvimento dos cabelos
Indicação: Cabelos longos, quebradiços e com muita queda.
Resultados: Cabelos mais forte e resistentes à queda.
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