SOBRE NÓS

A Âmbar Profissional é uma empresa com 15 anos de experiência na criação e produção de cosméticos de alta performance. Nosso objetivo é
oferecer produtos de qualidade e preços competitivos. Sempre dedicando a pesquisas e desenvolvimento tecnológico, buscando soluções e
recursos inovadores para os nossos produtos conforme as tendências do mercado. Somos uma empresa que preza o respeito e a transparência
no relacionamento com os seus clientes e parceiros, aliando excelência na fabricação.
O que nos torna referência no mercado.

Aproxime o celular e nos conheça melhor.

SUA BELEZA NOS ENVOLVE

Nos inspira a evoluir e nos reinventarmos sempre,
inovando e oferecendo cosméticos de alta performance.
Desenvolvemos soluções que respeitam as características de cada
pessoa. Formulando produtos com ativos naturais testados
dermatologicamente. Isso só é possível porque levamos a sério a
evolução cosmética, priorizando a consciência ecológica e o respeito
aos nossos clientes.

MONOVIT PRO A - ORIGINAL
Potencializador do crescimento capilar.

A linha Monovit Pro A é composta por VITAMINA A e um Blend vitamínico
concentrado de extratos naturais de ALECRIM, ALOE VERA, GINKO BILOBA,
óleo de CASTANHA DO PARÁ e QUERATINA HIDROLIZADA.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Estimula o crescimento;
- Promove oxigenação das células capilares;
- Fortalece os fios;
- Hidrata e Nutri.
SEU KIT CONTÉM:
Shampoo embalagens: 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1 litro
Máscara capilar embalagens: 100 gramas, 250 gramas, 500 gramas e 1 quilo
Ampola concentrada de vitamina A: 30 ml (potencializador de tratamento) aplicável
na máscara de acordo com a necessidade.
Pomada para pentear: 120 gramas

FITOTERÁPICOS

1° Mês

2° Mês

3° Mês

Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

PASSO A PASSO: CRESCIMENTO MENSAL

MONOVIT PRO A PLUS - 3X MAIS FORTE
Potencializador do crescimento capilar.

A linha Monovit Pro A PLUS foi desenvolvida para o PROFISSIONAL CABELEIREIRO.
É composta por uma fórmula potencializada, contendo VITAMINA A e um Blend vitamínico
concentrado de extratos naturais de ALECRIM, ALOE VERA, GINKO BILOBA, óleo de
CASTANHA DO PARÁ e QUERATINA HIDROLIZADA
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Oxigenação das células capilares;
- Estimula o crescimento;
- Fortalecimento dos fios;
- Alta concentração de vitamina A;
- Hidratação potencializada;
- Nutrição potencializada;
- Contém filme lipofílico que reveste as camadas dos fios capilares, permitindo a retenção de umidade
por muito mais tempo.
SEU KIT CONTÉM:
Shampoo embalagem: 500 ml
Máscara capilar embalagem: 500 gramas
Ampola concentrada de vitamina A: 30 ml (potencializador de tratamento) aplicável na máscara
de acordo com a necessidade.
Pomada para pentear: 120 gramas

+

CRESCIMENTO

2° Mês

+ POTENTE

3° Mês

USO PROFISSIONAL

FITOTERÁPICOS

1° Mês

PRO V B5 - FÓRMULA ORIGINAL
Cabelos quebradiços e com queda brusca.

O Pro V B5 é um fortalecedor da fibra capilar que age desde
a raiz até as pontas, tem alta concentração de VITAMINA B5
(D´PANTENOL) e um Blend vitamínico concentrado de extratos
naturais de BARDANA, AVEIA, CALENDULA, COLÁGENO e
ELASTINA.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Prevenção contra queda;
- Fortalecimento e resistência dos fios;
- Equilíbrio da oleosidade;
- Restauração da saúde do bulbo;
- Cicatrização.
SEU KIT CONTÉM:
Shampoo embalagens: 100 ml, 250 ml, 500ml e 1 litro
Máscara capilar embalagens: 100 gramas, 250 gramas,
500 gramas e 1 quilo
Ampola concentrada de vitamina PRO V B5: 30 ml
(potencializador de tratamento) aplicável no shampoo ou na máscara de
acordo com a necessidade.
Pomada para pentear: 120 gramas

FITOTERÁPICOS

1° Mês

2° Mês

3° Mês

Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

QUEDA DE FIOS NUNCA MAIS.

PRO VIT C

Cabelos com caspa, oleosidade excessiva no couro cabeludo,
escamação, coceira e seborreia.
O Pro Vit C é composto de VITAMINA C extraída do extrato
natural da ACEROLA e um Blend vitamínico concentrado de
extratos naturais de ALCAÇUZ, ARNICA, AVEIA e ALGAS
MARINHAS.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Promove assepsia correta e previne a descamação e irritação do couro cabeludo;
- Antioxidante;
- Reduz a quebra;
- Equilibra o pH dos cabelos;
- Previne o envelhecimento dos fios e couro cabeludo.
SEU KIT CONTÉM:
Shampoo embalagens: 250 ml, 500 ml
Máscara capilar embalagens: 250 gramas, 500 gramas
Ampola concentrada de vitamina C: 30 ml (potencializador de tratamento)
aplicável na máscara de acordo com a necessidade.
Pomada para pentear: 120 gramas

1° Mês

LIMPEZA TOTAL PARA O COURO CABELUDO.

FITOTERÁPICOS

Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

2° Mês

RECONSTRUIRE

Promove escovação rápida, dando força aos cabelos e durabilidade da cor.
A Linha Reconstruire promove uma restruturação completa dos
fios, tratando todas as camadas de dentro para fora, desde o
córtex até as cutículas. Sua formulação é composta de poderosos
ativos como a LANOLINA, SILICONES NOBRES, D’PANTENOL e
extrato natural de GERMEN DE TRIGO.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Escovação rápida;
- Prevenção da perda de cor;
- Reposição de proteínas;
- Reparação da estrutura do fio;
- Proteção do córtex e cutículas;
- Controle de hidratação;
- Fortalecimento dos fios.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo purificante: 1 litro
Queratina em gel: 500 gramas
Máscara reconstrutora: 1 quilo
Condicionador: 500 gramas
SEU KIT HOME CARE CONTÉM:
Shampoo purificante: 250 ml
Máscara reconstrutora: 500 gramas
Condicionador : 250 gramas

Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

CABELOS FORTALECIDOS COM CORES VIBRANTES POR MUITO MAIS TEMPO!

MANGA E CREATINA

Reconstrução extraforte, recupera cabelos sem movimento
após processos de progressivas e alisamentos.
A linha Manga e Creatina é de alta compatibilidade ao fio de cabelo, atua
preenchendo as fissuras deixadas após processos de alisamentos e
progressivas, que causam a perda de massa capilar, lipídios e o movimento
natural. Sua formulação é composta de poderosos ativos como o extrato
natural de MANGA, CREATINA, QUERATINA, PROTEINA DA SEDA e
D`PANTENOL.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Promove brilho e sedosidade, reconstroi os fios e elimina pontas ralas e duplas;
- Tratamento extra forte pós-alisamento, devolve a maleabilidade aos cabelos e recompõe o manto
hidro lipídico imediato;
- Reposição da massa capilar;
- Reconstrói a fibra capilar, formando um filme natural que protege contra agentes externos
agressivos;
- Controla a hidratação.
SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo antíresíduo micelar: 1 litro
Queratina liquida spray bifásica: 500 ml
Reconstrutor balsâmico: 1 quilo
Condicionador: 500 gramas

Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

SEU LISO PERFEITO, REESTRUTURADO DO COMEÇO ATÉ O FIM. ADEUS PONTAS RALAS E DUPLAS.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

SEU KIT HOME CARE CONTÉM:
Shampoo nutritivo: 250 ml
Reconstrutora balsâmico: 500 gramas
Condicionador: 250 gramas

BLINDAGEM - EFEITO TEIA

Equilibra, reestrutura, fortalece e protege instantaneamente.
A linha Blindagem é composta por agentes que equilibram o pH
fisiológico da fibra. Os reestruturadores e hidratantes agem diretamente
nas extremidades dos fios e atuam em conjunto em uma mesma
aplicação. Proporciona o realinhamento capilar associado a reestruturação
dos fios, aumentando a agilidade do serviço. Contém extratos naturais de
CARQUEJA, BARDANA, COCO E ROMÃ, óleo de OJON, MEL e
D’PANTENOL.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Estimula o crescimento e auxília na remoção de detritos químicos
acumulados nos fios;
- Reposição da massa capilar;
- Reposição de lipídios essenciais para a hidratação da fibra;
- Redução do volume;
- Brilho e força;
- Estabiliza o pH pós-alisamento ou processos químicos diversos;
- Proteção da estrutura fisiológica da fibra;
- Reidrata e devolve movimento aos cabelos impermeabilizados;
- Formação de um filme protetor biológico que retém o tratamento.
SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo: 1 litro
Fibra capilar efeito teia: 500 gramas
Botox capilar: 1 quilo
Finalizador: 500 gramas
SEU KIT HOME CARE CONTÉM:
Shampoo: 250 ml
Botox Capilar: 500 gramas
Finalizador: 250 gramas
Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

QUANDO VOCÊ ACHA QUE O FIO NÃO TEM MAIS JEITO NÓS APRESENTAMOS A SOLUÇÃO.

ELEGANCE

Cabelos extremamente ressecados nas pontas e oleoso na raiz.
A linha de hidratação profunda Elegance é composta por uma excelente combinação
de ativos naturais, COLÁGENO, ELASTINA, TUTANO, manteiga de KARITÉ,
SILICONES NOBRES e D´PANTENOL.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Hidratação profunda e umectação;
- Promove desembaraço;
- Protege contra agressões naturais e ambientais promovendo o alinhamento cuticular;
- Promove brilho extremo;
- Ativa cachos.
SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo: 1 litro
Máscara Capilar: 1 quilo
Condicionador: 1 quilo
SEU KIT HOME CARE CONTÉM:
Shampoo: 250 ml
Máscara Capilar: 500 gramas
Condicionador: 250 gramas
Ativador de cachos: 250 gramas

PARA CABELOS SEDENTOS DE ÁGUA, HIDRATAÇÃO HIPER MEGA MÁXIMA PARA ELES.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

UNILIZZ - EQUILIBRIUM

Realinhador à base de proteínas biocompatíveis.
A linha Uni lizz é um tratamento de fácil aplicação, contendo em sua fórmula
o extrato natural de AMORA e extrato de SÂNDALO, que juntos permitem uma
mudança temporária na estrutura do cabelo, deixando os fios mais fáceis de
modelar.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Alinhamento perfeito da fibra;
- Redução total de volume;
- Estimulante de crescimento;
- Reposição da massa capilar;
- Brilho e força;
- Proteção da estrutura fisiológica da fibra;
- Reidrata e devolve movimento aos cabelos impermeabilizados;
- Forma um filme protetor biológico que retém o tratamento.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo: 1 litro
Base tradicional: 1 quilo
Base blond: 1 quilo
Condicionador hidratante spray: 500 ml

A PRATICIDADE E O ALINHAMENTO CAPILAR QUE VOCÊ PROCURA.

UNILIZZ - EQUILIBRIUM

Realinhador à base de proteínas biocompatíveis.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES TRADICIONAL E BLOND.

Depois

TRATAMENTO PROFISSIONAL

Antes

TODO DIA

Controlador de volume extremo.
A Linha Todo Dia foi desenvolvida para manter o perfeito nível de oleosidade dos
fios. Sua formulação de peso molecular baixo é composta por BIO RESTORE, óleo
de COCO, manteiga de MURUMURU, manteiga de KARITÉ, extrato natural de
CALÊNDULA, SILICONES NOBRES e D`PANTENOL.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Antivolume;
- Antifrizz;
- Reparação dos fios;
- Facilita o desembaraço;
- Sela pontas duplas;
- Reposição de massa capilar;
- Hidratação.
SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo Profissional: 1 litro
Máscara Capilar: 1 quilo
Condicionador: 1 quilo
CC Cream: 250 gramas

TRATAMENTO PROFISSIONAL

SEU KIT HOME CARE CONTÉM:
Shampoo: 250 ml
Máscara Capilar: 500 gramas
Condicionador: 250 gramas

Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

REALÇA SUA BELEZA TODOS OS DIAS.

EXTENSIVE

Para cabelos com mega hair, dreads e tranças.
A linha Extensive possui uma rica formulação com ativos naturais,
antifúngicos, reguladores de oleosidade, repositores de massa capilar e um Blend
de extratos naturais de AÇAÍ, CUPUAÇU, manteiga de KARITÉ, óleo de TUTANO,
óleo de MARACUJÁ, óleo de PRACAXI, óleo de ANDIROBA, óleo de PEQUI, óleo
de CASTANHA DO PARÁ e D-PANTENOL.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Repõe a massa capilar;
- Promove emoliência;
- Antifúngico;
- Regula a hidratação do fio;
- Nutrição;
- Brilho intenso;
- Auxilia na durabilidade do MEGA HAIR, DREADS e TRANÇAS;
- Filme protetor biológico.
SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo: 1 litro
Máscara Capilar: 1 quilo
Condicionador: 1 quilo

Aproxime o celular e assista ao vídeo demonstrativo.

CUIDADO ESPECIAL PARA SEU ESTILO E PERSONALIDADE.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

SEU KIT HOME CARE CONTÉM:
Shampoo: 250 ml
Máscara Capilar: 500 gramas
Condicionador: 250 gramas

Luminus

MATIZAÇÃO PARA LOIROS E GRISALHOS.
A linha Luminus foi especialmente desenvolvida para os cuidados dos
cabelos loiros e grisalhos. Sua fórmula contém micropigmentos especiais e
enriquecida com ativos naturais, óleo de CASTANHA do PARÁ, manteiga
de KARITÉ, PROTEÍNA DO TRIGO e D´PANTENOL.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Corrige tons amarelados;
- Tonaliza grisalhos;
- Previne desbotamentos;
- Aumenta a durabilidade da cor;
- Hidrata;
- Ação antifrizz;
- Previne e corrige pontas duplas.

TRATAMENTO MATIZADOR COLLOR

SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo: 1 litro
Máscara Capilar: 500 gramas
Condicionador: 500 gramas
SEU KIT HOME CARE CONTÉM:
Shampoo: 250 ml
Máscara Capilar: 250 gramas
Condicionador: 250 gramas

O LOIRO QUE VOCÊ DESEJA COM O TRATAMENTO QUE O SEU CABELO PRECISA.

SHINE GOLD

Reparador de pontas duplas.
Silicones de alta viscosidade e minerais nobres de formula leve.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Promove reparação total de fios e pontas duplas;
- Realça mechas e penteados;
- Promove extremo brilho;
- Perfuma os cabelos;
- Toque suave.
Embalagem 45 ml

SHINE GOLD - TOQUE FINAL
Finalizador de penteados.

Possui formulação leve, composta por minerais nobres e silicones
de baixo peso molecular.

Embalagem 75 ml

EXTREMO BRILHO E PROTEÇÃO PARA OS SEUS CABELOS.

FINALIZADORES

PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Fornece brilho EXTREMO;
- Perfuma os cabelos;
- Promove sedosidade aos cabelos;
- Indicado para finalização de tratamentos diversos.

ÂMBAR PROFISSIONAL SÉRIES
Super dose de tratamentos instantâneos.
REPARAÇÃO TOTAL CÓRTEX LIPIDIUM

Devolve aos cabelos vitalidade e força. Sua fórmula rica em LIPÍDIOS e seus agentes fortificantes
reparam a superfície da fibra instantaneamente protegendo as camadas cuticulares.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Tratamento instantâneo de uso diário;
- Reparação total dos fios;
- Nutrição;
- Hidratação;
- Maciez e Brilho.
Embalagem profissional 90 ml / Home care 13 ml

ELIXIR BIFÁSICO - PRÉ ESCOVAÇÃO

Devolve aos fios umectação e nutrição instantânea. Sua fórmula exclusiva possui elementos que
quando agitados formam uma emulsão de selamento cuticular, proporcionando força, resistência,
brilho e sedosidade aos cabelos.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Tratamento instantâneo;
- Formação de um filme protetor biológico;
- Facilita escovação e penteado;
- Proteção solar e térmica;
- Especial para usar também antes do banho de praia ou piscina.
Embalagem profissional 90 ml / Home Care 13 ml

SERIES INSTANTÂNEOS

SEMI DE LINO MOUSSE - TOQUE DE FADA

Possui uma fórmula restauradora que em contato com os cabelos úmidos, traz agilidade
no tratamento, facilita o desembaraço, o fechamento das cutículas, proporciona
luminosidade e maciez.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Desembaraço instantâneo;
- Proporciona mais brilho e maciez;
- Controle de volume e suavidade.
Embalagem Home Care 13 ml

SURPREENDA-SE COM O RESULTADO INSTANTÂNEO.

PÓ DESCOLORANTE
Ultrarrápido e seguro.

Possui formulação eficiente com alta tecnologia de interação aos cabelos, garantindo
maior abertura de tom uniforme e contínuo, com maior segurança de clareamento.
O Pó descolorante Collor Âmbar quando associado à emulsão, torna o processo
oxidativo mais equilibrado, evitando danos causados pela
descoloração.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Preserva a integridade do fio;
- Proporciona mais segurança durante o manuseio;
- Preserva a elasticidade do fio;
- Dust Free. Não levanta pó;
- Não tem inchamento;
- Não libera água;
- Alto rendimento;
- Abre até 12 tons.
Embalagem 500 gramas

LINHA COLLOR

DESCOLORAÇÃO COM TODA SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS SEUS CABELOS.

OXIDANTES
Super O2 ativo.
Os oxidantes Âmbar Profissional
foram desenvolvidos para serem usados em
processo de coloração e descoloração dos
cabelos. Possui em sua fórmula oxigênio ativo,
mantendo a estabilidade do processo
oxidativo e a consistência da mistura,
aumentando a agilidade e a performance do
procedimento.

LINHA COLLOR

Percentual de peróxido de hidrogênio
Volume

Porcentagem

40

12%

30

9%

20

6%

10

3%

06

1,5%

ESTABILIDADE E CONSISTÊNCIA PARA SUA COR.

COLORAÇÃO

Cores mais vivas e duradouras.
A Coloração Âmbar Collor é enriquecida com
PHYTOLAN, manteiga altamente emoliente e
hidratante, contendo MICRO ESFERAS VITAMINICAS
que, em contato com o oxidante, liberam nutrientes
ao fio gradualmente, a fim de preservar o fio durante
todo o processo oxidativo, transpondo coloração total
à fibra. Seus agentes hidratantes e emolientes
permitem maior espalhabilidade e rendimento. Os
pigmentos são elaborados com alta tecnologia,
alcançando maior capacidade de absorção e
aderência aos fios, o que permite cores mais
vibrantes, duradouras e melhor cobertura de fios
brancos.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Cores duradouras;
- Brilho intenso;
- Condicionamento;
- Rendimento;
- Cobertura de brancos;
- Cabelos mais hidratados.
Embalagem 60 gramas

LINHA COLLOR

COLORE COM TODA SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS SEUS CABELOS.

LAVATÓRIO ÂMBAR PROFISSIONAL

Ferramenta importantíssima no dia a dia do profissional cabeleireiro.
A formulação concentra uma quantidade significativa do extrato natural de
GERMEN DE TRIGO e ALGAS MARINHAS que juntos são responsáveis por
uma assepsia e um condicionamento perfeito, com pH neutro e
equilibrado, tornam os cabelos fáceis para serem trabalhados.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Limpeza diária sem agressão a fibra capilar;
- Mantém a estrutura do fio intacta;
- Regula o pH;
- Condiciona os ativos a estrutura da fibra;
- Facilita o desembaraço.

SERVIÇO LAVATÓRIO

SEU KIT PROFISSIONAL CONTÉM:
Shampoo: 5 litros
Condicionador: 5 quilos

RENDIMENTO E CUSTO BENEFÍCIO DIÁRIO IMBATIVEL.

SPA DOS PÉS

Cicatrização, assepsia, massagem e alivio.
A linha SPA DOS PÉS conta com o óleo de MELALEUCA (“Tea Tree australiano”),
um conceituado ativo para o auxílio na cicatrização da pele, a URÉIA um ativo
hidratante de alta performance, que juntos com o COLÁGENO e a ELASTINA, se
tornam um tratamento eficaz contra lesões doloridas, especialmente as localizadas
entre os dedos dos pés e nos calcanhares.
PRINCIPAIS PROPRIEDADES:
- Esfolia e suaviza sem agredir a pele;
- Proporciona frescor e elimina odores;
- Formador de camada protetora transparente e flexível, permite que a pele transpire, auxiliando na cicatrização;
- Revigora a saúde da pele;
- Torna os pé limpos por completo.
SEU KIT CONTÉM:
Esfoliante e suavizante: 350 gramas
Pó efervescente: 300 gramas
Pomada contra rachaduras: 60 gramas

TRATAMENTO DERM

PÉS CONFORTAVELMENTE PERFEITOS.

