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‘’Realizando sonhos:
Entregamos mais do que produtos, entregamos uma
experiência única e a possibilidade de transformar
sonhos e desejos em realidade.’’
Em 2008 o então Distribuidor de Cosméticos Valdison Batista percebeu que seus
clientes sempre buscavam inovações em produtos de beleza que as marcas não traziam.
Com este objetivo decidiu se tomar um empreendedor no ramo, objetivando a criação de
uma marca própria que viesse a suprir tudo que sonhava ser o melhor para atender aos
anseios de seus clientes. Inicialmente, esse trabalho foi desenvolvido em parceria com
outras empresas que terceirizavam a produção de sua marca.
Em 2010 tendo a arvore AMBURANA como Inspiração para produtos de alta
qualidade, privilegiando os ativos naturais de nossa terra, nasceu a indústria BURANA
COSMÉTICOS, fruto de um sonho que a cada dia se mostra mais real.
Em agosto de 2013, foram dados os primeiros passos e procedimentos legais para
autonomia e ampliação da produção. Em abril de 2015 foi deferido pela ANVISA seu pedido
de autorização de funcionamento.
Nossa unidade no Brasil está localizada em Itaberaí, no estado de Goiás e tem uma
planta fabril destinada à fabricação de produtos exclusivos para uso proﬁssional de forma a
tornar mais rápido e eﬁciente a oferta de acordo com as necessidades e inovações do setor.
Temos ainda parcerias com grandes fornecedores de matérias-primas no Brasil e no
exterior. Líderes no mercado do segmento, o que nos assegura uma garantia de qualidade,
eﬁciência e o uso da tecnologia na fabricação dos nossos produtos,
Nossa identidade está no âmago de tudo que fazemos. Nossa marca nossos produtos
nossas pessoas e nossos valores representam e mostram o nosso compromisso de
agregar Inspiração, inovação e inteligência em tudo.
MISSÃO: Pesquisar, desenvolver e produzir cosméticos, aplicando tecnologias
inovadoras. Divulgar, promover e comercializar produtos e serviços com qualidade e
excelência para os proﬁssionais da Beleza e Bem Estar.
VISÃO: Ser uma organização reconhecida globalmente no atendimento às expectativas
dos clientes e da sociedade, através de produtos e tecnologias avançadas e inovadoras e
das competências dos colaboradores, estabelecendo parcerias duradouras com as
entidades, fornecedores e clientes do seguimento.
VALORES: Acreditamos na força do trabalho, na evolução tecnológica, no
desenvolvimento dos valores humano, na sociedade, na preservação do meio ambiente e
no respeito às leis e normas vigentes.

PÓLO
FABRIL
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Nosso polo fabril possui
capacidade para a produção
de diversos produtos por
meio de pesquisa,
desenvolvimento e aplicação
de fontes renováveis. A
empresa disponibiliza uma
grande variedade de
materiais e equipamentos,
tornando possível a extensão
de seus benefícios a toda sua
linha de produtos sem perder
suas características naturais.
Sua qualidade de produção e
tecnologia possibilita a entrea
de produtos com alto padrão
e eﬁciência, além da
excelente reprodutibilidade
dos nossos ítens.

PILARES
TECNOLÓGICOS
Os pilares tecnológicos da empresa permitem o desenvolvimento de projetos
exclusivos em parceria com clientes, universidades e institutos de pesquisa, para novos
desenvolvimentos na planta fabril aqui no Brasil.

RESPONSABILIDADE
SÓCIO-AMBIENTAL
A BURANA COSMÉTICOS NÃO REALIZA TESTES EM ANIMAIS
A BURANA COSMÉTICOS entende que a ética para experimentação animal é um
método atrasado, e, em muitos casos ineﬁciente. A empresa faz uso da técnica de autoexperimentação, onde os processos experimentais para pesquisa de eﬁcácia dos produtos
são realizados primeiramente em mechas soltas e sendo comprovadas a segurança, o
produto é testado em modelos.
As formulas são dermatologicamente testadas, possui pH controlado, sendo
avaliadas sob rigoroso controle tornando-as mais seguras para o uso.
Os produtos BURANA COSMÉTICOS são aprovados e ﬁscalizados pela ANVISA
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TECNOLOGIA EXCLUSIVA
Indicada para os cabelos mais difíceis a NATURE PREMIUM ORGANIC foi formulada com um conjunto de
nutrientes como queratina, colágeno e silicones nobres que recompões o ﬁo do cabelo deixando os ﬁos
mais resistentes ao calor da chapinha e do secador.
Proporciona:
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente ação antifrizz
Redução do volume dos ﬁos rebeldes
Alteração gradual e progressiva da estrutura de
todos os tipos de cabelos
Movimento natural aos ﬁos
Brilho
Maciez
Sedosidade
Efeito liso natural

MECANISMO DE AÇÃO
GLIOXYLOYL KERATIN AMINO ACIDS, permite o enfraquecimento das ligações hidrogênicas
e salinas do cabelo, assim como permite a interconvenção das ligações cisteínicas da
superfície da ﬁbra capilar
É compatível com todos os processos de transformação capilar, podendo ser aplicado sobre
cabelos que já tenha sofrido alisamento, coloração e/ou descoloração. Em todos os casos,
recomenda-se a realização de teste de mechas, inclusive nas reaplicações.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
✓ Lavar os cabelos com shampoo Nature Premium Burana. Enxaguar.
✓ Retirar o excesso de água dos cabelos com uma toalha.
✓ Secar completamente os cabelos com o auxílio de um secador.
✓ Aplicar o produto com um pincel em todo o comprimento do cabelo.
✓ Fazer uma pausa de no mínimo 60 minutos.
✓ Enxague os cabelos retirando até 60% do produto.
✓ Secar o cabelo com o auxílio de um secador.
✓ Pranchar em mechas ﬁnas, entre 200º à 230º, em todo o comprimento do ﬁo,
no mínimo 8 vezes.
✓ Finalize como desejar.
TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por
1 hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24
horas. Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto

GRÁVIDAS E LACTANTES:
O produto não possui contra indicação médica, no entanto para esses
casos só quem pode autorizar é o médico
3
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NATURE PREMIUM ORGANIC BLOND
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TECNOLOGIA EXCLUSIVA
Indicada para cabelos coloridos, descoloridos, grisalhos e mais frágeis, a NATURE PREMIUM ORGANIC
foi formulada com um conjunto de nutrientes como queratina, colágeno e silicones nobres que recompões
o ﬁo do cabelo deixando os ﬁos mais resistentes ao calor da chapinha e do secador.
proporciona:
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente ação antifrizz
Redução do volume dos ﬁos rebeldes
Alteração gradual e progressiva da estrutura de
todos os tipos de cabelos
Movimento natural aos ﬁos
Brilho
Maciez
Sedosidade
Efeito liso natural

MECANISMO DE AÇÃO
GLIOXYLOYL KERATIN AMINO ACIDS, permite o enfraquecimento das ligações hidrogênicas
e salinas do cabelo, assim como permite a interconvenção das ligações cisteínicas da
superfície da ﬁbra capilar
É compatível com todos os processos de transformação capilar, podendo ser aplicado sobre
cabelos que já tenha sofrido alisamento, coloração e/ou descoloração. Em todos os casos,
recomenda-se a realização de teste de mechas, inclusive nas reaplicações.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
✓ Lavar os cabelos com shampoo Nature Premium Burana. Enxaguar.
✓ Retirar o excesso de água dos cabelos com uma toalha.
✓ Secar completamente os cabelos com o auxílio de um secador.
✓ Aplicar o produto com um pincel em todo o comprimento do cabelo.
✓ Fazer uma pausa de no mínimo 60 minutos.
✓ Enxágue os cabelos retirando 100% do produto.
✓ Secar o cabelo com o auxílio de um secador.
✓ Pranchar em mechas ﬁnas, entre 180º à 200º, em todo o comprimento do ﬁo,
no mínimo 8 vezes.
✓ Finalize como desejar.
TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por
1 hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24
horas. Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto

GRÁVIDAS E LACTANTES:
O produto não possui contra indicação médica, no entanto para esses
casos só quem pode autorizar é o médico
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Proporcionando cabelos mais disciplinados, o B-TOX ORGANIC PRO é versátil e completo, tem sistemas
ativos que agem diretamente no bulbo capilar, atuando diretamente na reconstrução, tratamento e
segurança dos ﬁos. Rico em propriedades hidratantes e nutrientes que promovem o alinhamento, redução
do frizz, diminuição do volume, brilho, maciez e vida aos ﬁos.
B-TOX ORGANIC PRO não tem cheiro, não faz fumaça na aplicação e não provoca ardência nos olhos.
Proporciona:
- Repõe massas e nutrientes;
- Controla o Frizz e o Volume;
- Hidrata os ﬁos;
- Movimento natural dos ﬁos;
- Brilho;
- Maciez;
- Sedosidade;
MECANISMO DE AÇÃO:
GLIOXYLOYL KERATIN AMINO ACIDS, permite o enfraquecimento das ligações hidrogênicas
e salinas do cabelo, assim como permite a interconvenção das ligações cisteínicas da superfície
da ﬁbra capilar
É compatível com todos os processos de transformação capilar, podendo ser aplicado sobre
cabelos que já tenha sofrido alisamento, coloração e/ou descoloração. Em todos os casos,
recomenda-se a realização de teste de mechas, inclusive nas reaplicações.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
✓ Lavar os cabelos com shampoo Nature Premium Burana. Enxaguar.
✓ Retirar o excesso de água dos cabelos com uma toalha.
✓ Secar completamente.
✓ Aplicar o produto com um pincel em todo o comprimento do cabelo.
✓ Fazer uma pausa de no mínimo 30 minutos.
✓ Enxágue os cabelos retirando até 100% do produto.
✓ Secar o cabelo com o auxílio de um secador.
✓ Pranchar em mechas ﬁnas, entre 200º à 230º, em todo o comprimento do ﬁo,
no mínimo 8 vezes.
✓ Finalize como desejar.
TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por
1 hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24
horas. Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto

GRÁVIDAS E LACTANTES:
O produto não possui contra indicação médica, no entanto para esses
casos só quem pode autorizar é o médico
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COMPOSIÇÃO DA LINHA
Always Blond Bleach Poweder Blue - Pó descolorante azul
Always Blond Bleach Poweder White - Pó descolorante Branco
Always Blond Oxidizing Cream - Oxidante 06 - 10 - 20 - 30 - 40 Volumes.
Indicada para quem quer platinar e descolorir, sem ressecamento e quebra dos ﬁos, a linha BURANA
de descoloração ALWAYS BLOND foi cria para proﬁssionais que buscam realizar um trabalho com
segurança, a ﬁm de obterem um fundo de clareamento perfeito, preservando a saúde dos cabelos.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
Always Blond Oxidizing Cream - Oxidante 06 - 10 - 20 - 30 - 40 Volumes.

1. Com o pó descolorante Always Blond:
Para clareamento ao ar livre utilizar misturas mais densas (1:1 ou 1:1 ½). Exemplo: para uma
medida de 20g do pó descolorante aplicar a mesma medida ou uma vez e meia do Oxidante com
a volumagem escolhida de acordo com a técnica.
Para clareamentos com papel alumínio usar misturas mais ﬂuídas (1: 1 ½ ou 1:2). Exemplo: para
uma medida de 20g do pó descolorante aplicar uma vez e meia ou duas vezes a medida do
Oxidante com a volumagem escolhida de acordo com a técnica.
2. Para colorações veriﬁcar e respeitar a devida proporção de mistura de oxidante com a
coloração em creme (não indicado para coloração em gel ou óleo).
Enxágue abundantemente.
Não recomendado o uso de fonte de calor para acelerar o clareamento.

Always Blond Bleach Poweder Blue / White - Pó descolorante azul e Branco
Em um recipiente não metálico faça a mistura na proporção de 1 (uma) medida de pó descolorante
para 2 medidas de oxidante na volumagem adequada a técnica escolhida e misture por 2 a 3 minutos
até obter uma consistência homogênea e cremosa;
Aplique a mistura com um pincel e use luvas adequadas.

TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto
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COMPOSIÇÃO DA LINHA
INTENSE COLOR Tonalizantes: Red - Marsala - Cobre
INTENSE COLOR Matizadores: Ice - Brown - Pink - Green - Black - Platinum
INTENSE COLOR BURANA, promove uma hidratação intensa reavivando a cor dos cabelos, deixandoos com mais vida e super macios. Evita o envelhecimento precoce, além de ser um poderoso
antioxidante que penetra nos ﬁos oferecendo proteção contra os raios UV reavivando a saúde e a cor
dos ﬁos. *ColorFix System é um sistema exclusivo que revitaliza intensamente a ﬁxação da cor,
aumentando o brilho e deixando seu cabelo radiante por muito mais tempo.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
✓ Aplique o Matizador/Tonalizante desejado sobre os cabelos limpos e úmidos.
✓ Distribua uniformemente o produto por todo o cabelo.
✓ Enluve e deixe agir de 3 a 10 minutos.
✓ Enxágue abundantemente.
✓ Finalize como desejar.
Dica do Especialista
O fundo de clareamento inﬂuência no resultado ﬁnal por isso é indispensável realizar o teste de
mecha para veriﬁcação da tonalidade até encontrar o fundo correto para o resultado desejado.
Para cabelos muito claros, aconselhamos misturar o produto com uma máscara de cor branca.
Para cabelos mais resistentes ao amarelado, sugerimos o uso de Shampoo Anti Resíduos antes
da aplicação. Deixe agir de 5 a 8 minutos, depois enxague.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por
1 hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24
horas. Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto

GRÁVIDAS E LACTANTES:
O produto não possui contra indicação médica, no entanto para esses
casos só quem pode autorizar é o médico
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FIBER PLEX
COMPOSIÇÃO DA LINHA
Fiber Plex Shampoo Professional - 1 Lt
Fiber Plex Reconstruction - 500 ml
Fiber Plex Bond Perfector - 120 ml
Fiber Plex CMC Restorer - 200 ml
O Kit FIBER PLEX é um inovador que trata os cabelos durante processos químicos. Reconstrói e
protege a estrutura do cabelo, antes, durante e após os procedimentos químicos, tornando-os mais
fortes do que eram antes. Evita a quebra dos ﬁos não compromete a integridade da ﬁbra capilar.
Proporciona:
• Força
• Melhora coesão
• Restaura
• Elasticidade natural
• Brilho
• Sela as cutículas
• Repõe o CMC capilar

Pontes de Dissulfeto

MECANISMO DE AÇÃO:
O Kit Fiber Plex Burana- É um Tratamento Capilar que possui uma fórmula incrivelmente única
que realmente pode se posicionar entre os enxofres e uma ligação de dissulfeto. Durante o
processo químico, os ativos do Fiber Plex Burana junta-se ao enxofre das pontes de dissulfeto
quebradas reconstruindo, reparando e garantindo a integridade do ﬁo.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
Fiber Plex Shampoo Professional - Antes de iniciar qualquer procedimento químico, lavar os
cabelos com o Fiber Plex Shampoo Professional ajuda a preparar os ﬁos para receber a química
desejada sem daniﬁcar os ﬁos. Com os cabelos úmidos aplique uma pequena quantidade do
produto e massageie bem até formar uma espuma homogênia. Enxágue e repita a operação.
Fiber Plex Bond Reconstruction - Descoloração: Deve ser misturado ao pó descolorante e ao
oxidante: - Até 30g de pó descolorante: Adicione 3,75ml do produto. De 31g até 60g de pó
descolorante: Adicione 7,5ml.
Coloração: Adicione 3,75ml para cada 60 g de coloração ou tonalizante. Misture conforme o
serviço a ser executado (descoloração/ coloração), respeitando as proporções já mencionadas
anteriormente e proceda a técnica como de costume. Enxágue sem o uso de shampoo.
Fiber Plex Reconstruction - Aplique o produto da raiz às pontas. Enluve bem e penteie uma vez e
deixe agir por 10 minutos. Enxágue.
Fiber Plex CMC Restorer - Borrife o repositor de CMC nos cabelos espalhando bem, seque
como de costume e ﬁnalize com sua técnica preferida.

TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.
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COMPOSIÇÃO DA LINHA
Deep Nutrition Shampoo 1 Lt
Deep Nutrition Mask 1 Lt
Deep Nutrition LiquidPós 200 ml
A Linha Deep Nutrition Deep Nutrition especialmente para recuperar a nutrição e emoliência de todos
os tipos de cabelo. Formulado com um blend de óleos especiais mais o óleo de moringa que tem ácidos
graxos, como ômega 6 e ômega 9, que nutrem e melhoram a elasticidade natural dos ﬁos.
Proporciona:
•
•
•
•
•

Proteção contra ressecamento
Nutrição intensa
Elasticidade natural
Brilho e Luminosidade
Disciplina e controla o frizz

MECANISMO DE AÇÃO:
O BioElixir é composto por uma associação de óleos lendários: Óleo de noz de karité, óleo de
calamo, óleo de algodão, óleo de mirra, óleo de argan, óleo de canela, óleo de oliva, óleo de coco,
óleo de macadâmia, extrato oleoso de camomila, extrato oleoso de aloe vera e o extrato de óleo
de chá verde. Tudo isso associado ao poderoso Óleo de Moringa, formando assim uma
combinação única para nutrir as camadas mais profundas da ﬁbra capilar e repor sua lubricidade
essencial.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
1 - Com os cabelos molhados, coloque uma quantidade suﬁciente de Shampoo Deep Nutrition
na palma das mãos;
2 - Aplique sobre os cabelos, massageando bem para retirar todas as impurezas dos ﬁos;
3 - Enxágue e repita a operação;
4 - Retire o excesso de água com uma toalha;
5 - Aplique a Deep Nutrition Mask sobre os cabelos massageando-os;
6 - Deixe agir por até 15 minutos;
7 - Após o tempo de ação enxágue e retire a umidade dos ﬁos com uma toalha;
8 - Borrife uma pequena quantidade do Deep Nutrition LiquidPós, do comprimento as pontas;
9 - Seque os cabelos com o auxílio de um secador;
10 - Finalize como desejar com a utilização da prancha (chapinha).

TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto
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COMPOSIÇÃO DA LINHA
Rehash Shampoo 1 Lt
Rehash Conditioning Mask 1 Lt
Rehash BB Cream 200 ml
A Linha Rehash Burana é indicada para para cabelos loiros, descoloridos, daniﬁcados, quebradiços,
com pontas duplas, ressecados, porosos e elásticos. Recupera os ﬁos que passaram por procedimentos
químicos, devolvendo a umidade natural, interrompendo a quebra e fortalecendo a ﬁbra capilar.
Proporciona:

B

A

A

N

UR

A

N

A

NO

Úmidade natural
Brilho e Luminosidade
Maciez
Anti-quebra
Proteção térmica
E

IOGURT

LE

17x Mais Cálcio

RE

ITE

9x Mais Proteina

ESPINAF

MECANISMO DE AÇÃO:
Usado no cabelo o Óleo de Moringa possui, ácidos
graxos, como ômega 6, ômega 9, além de propriedades
hidratantes, nutritivas e antioxidantes que ajudam a conter
a ação dos radicais livres que provocam o envelhecimento
dos ﬁos. Sua riqueza nutritiva vem da alta quantidade de
vitamina A, E e C, além de minerais como potássio e cálcio
que atuam na síntese de colágeno e elastina.

15x Mais Potássio

CE

10x Mais Vitamina A

•
•
•
•
•

25x Mais Ferro

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
1 - Com os cabelos molhados, coloque uma quantidade suﬁciente de Shampoo Rehash na palma
das mãos;
2 - Aplique sobre os cabelos, massageando bem para retirar todas as impurezas dos ﬁos;
3 - Enxágue e repita a operação;
4 - Retire o excesso de água com uma toalha;
5 - Aplique a Rehash Mask sobre os cabelos massageando-os;
6 - Deixe agir por até 15 minutos;
7 - Após o tempo de ação enxágue e retire a umidade dos ﬁos com uma toalha;
8 - Aplique uma pequena quantidade do Rehash BB Cream 200 ml, do comprimento as pontas;
9 - Seque os cabelos com o auxílio de um secador;
10 - Finalize como desejar com a utilização da prancha (chapinha).

TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto
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COMPOSIÇÃO DA LINHA
Cauterize Shampoo - 1 Lt
Cauterize Mask - 1 Lt
Cauterize Keratin - 120 ml
Cauterize Leave-in 500 ml
A linha Cauterize Burana é indicada especialmente para cabelos fracos e daniﬁcados que necessitam
de tratamento e reposição de queratina. Promove hidratação máxima com reposição de queratina e
tem alto poder de reestruturação capilar. Atua diretamente na estrutura daniﬁcada (cutícula e cortex).
Moléculas de queratina penetram nas falhas ou ﬁssuras dos ﬁos, recompondo sua ﬁbra e recuperando
cabelos daniﬁcados e quimicamente transformados.
Proporciona:
•
•
•
•
•

Sela a cutícula
Repõe queratina perdida
Hidrata
Reestrutura a ﬁbra
Preenchimento de Cortex

ANTES
DEPOIS
MECANISMO DE AÇÃO:
Queratina Hidrolizada + Bio.Restore (CISTEÍNA BIOFUNCIONALIZADA + MONÔMEROS
NATURAIS) são ativos que fazem a reposição proteica levando a diminuição dos danos e melhora
a textura dos ﬁos, protegendo a ﬁbra capilar durante e depois dos processos químicos. Possui
ação anti-quebra devido ao aumento na resistência mecânica dos cabelos.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
1 - Com os cabelos molhados, coloque uma quantidade suﬁciente de Shampoo Cauterize na
palma das mãos;
2 - Aplique sobre os cabelos, massageando bem para retirar todas as impurezas dos ﬁos;
3 - Enxágue e repita a operação;
4 - Retire o excesso de água com uma toalha;
5 - Aplique a Cauterize Mask sobre os cabelos massageando-os;
6 - Deixe agir por até 15 minutos;
7 - Após o tempo de ação enxágue e retire a umidade dos ﬁos com uma toalha e seque até 70%;
8 - Aplique a Cauterize Keratin do comprimento as pontas;
9 - Deixe agir por 10 minutos;
10 - Aplique uma pequena quantidade do Cauterize Leave-in, do comprimento as pontas;
11 - Inicie o processo de escovação secando bem os cabelos;
10 - Finalize como desejar com a utilização da prancha (chapinha).

TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto
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COMPOSIÇÃO DA LINHA
Force Repair Shampoo - 2,5 Lt
Force Repair Mask - 2,5 Lt
A Linha FORCE REPAIR BURANA é ideal para preparar os cabelos para receber um corte ou uma
escova, com alto rendimento. Auxilia no custo-benefício dos serviços rápidos de salão. Sua formulação
contem ativos que deixam os cabelos macios, brilhantes e sedosos. Limpa seus cabelos promovendo
restauração e hidratação aos ﬁos. Desembaraça e ajuda na escovação, preparando a cutícula dos ﬁos
para receber os tratamentos seguintes. Sua fórmula foi desenvolvida para todo os tipos de cabelos.
Proporciona:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribui para o crescimento dos ﬁos
Devolve o aspecto de maciez aos cabelos
Mais brilho por nutrir e hidratar os ﬁos
Elimina o ressecamento
Previne a queda e o aﬁnamento
Controla o frizz
Deixa os ﬁos mais resistentes
Diminui a Óleosidade

MECANISMO DE AÇÃO:
Sua formulação contem o Óleo de Girassol que hidrata, minimiza o ressecamento e deixa os ﬁos
mais deﬁnidos. Para quem sofre com quedas de cabelo, ele é indicado pois melhora a circulação
na região do couro cabeludo e fortalecer as madeixas.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
1 - Com os cabelos molhados, aplique uniformemente o FORCE REPAIR SHAMPOO nos cabelos;
2 - Distribua o produto da raiz para as pontas, sem esfregar a ﬁbra capilar;
3 - Massageie suavemente;
4 - Enxágue retirando completamente o produto;
5 - Repita o processo de lavagem;
6 - Retire o excesso de água;
7 - Aplique o FORCE REPAIR MASK mecha a mecha do comprimento para as pontas;
8 - Deixe agir por três minutos;
9 - Enxágue retirando totalmente o produto.

TESTE DE MECHAS:
Antes de qualquer procedimento químico realize o teste de mechas.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto
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BANHO DE VERNIZ
A Máscara BANHO DE VERNIZ contém princípios ativos que reparam os ﬁos, hidratam e selam as
cutículas, de forma a manter os cabelos saudáveis e hidratados por muito mais tempo. Trata a
porosidade dos cabelos, que é responsável pelo aspecto opaco dos ﬁos. Ao nutrir e hidratar,
proporciona maciez, leveza, ﬁos alinhados, redução do frizz e um brilho incrível que vai elevar a beleza
dos seus cabelos. Além disso, ele realça a cor e fortalece os ﬁos evitando que eles ﬁquem quebradiços.

Proporciona:
•
•
•
•
•
•
•
•

Repara ﬁos porosos
Nutri os cabelos
Hidrata profundamente
Realça a Cor
Muito mais brilho
Controla o frizz
Deixa os ﬁos mais resistentes
Promove maciez aos ﬁos

MECANISMO DE AÇÃO:
Óleo de Coco: Recupera ﬁos porosos e sela as cutículas, realçando o brilho dos cabelos.
D’Pantenol: Nutre os cabelos e hidrata profundamente, deixando os cabelos macios e alinhados.
Phytoqueratina: Fortalece os ﬁos evitando a quebra e os danos devido a fatores externos.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
01 - Com os cabelos limpos e úmidos, aplique a máscara nos ﬁos, espalhando em todo o comprimento.
02 - Enluve mecha a mecha.
03 - Deixe agir por 10 minutos. Se desejar, pode usar touca térmica para potencializar o resultado.
04 - Enxágue até retirar o produto por completo.
05 - Finalize como desejar.
Para um melhor resultado utilize a linha de ﬁnalizadores Burana Cosméticos.

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto

GRÁVIDAS E LACTANTES:
O produto não possui contra indicação médica, no entanto para esses
casos só quem pode autorizar é o médico
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NANO PLASTIA
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NANO PLASTIA MASK BURANA é uma máscara de alto impacto, hidratação intensa e reposição hídrica.
Confere a uniformização da superfície cuticular, promove brilho reﬂexivo e ação disciplinante aos ﬁos, além
disso melhora a coesão capilar mantendo a integridade estrutural do ﬁo formando um ﬁlme protetor e ação
anti-aging.

HO

Proporciona:
•
•
•
•
•
•
•

2

NANO PLASTIA

Hidratação (retenção hidrica)
Uniformização da superﬁcie cuticular
Brilho reﬂexivo
Ação diciplinante
Melhora coesão capilar
Mantém a integridade da estrutura do ﬁo
Protege contra oxidação

MECANISMO DE AÇÃO:
Tamariliz é um concentrado de polissacarídeos de alto peso molecular, ácidos orgânicos (ácido
tartárico e ácido oxálico) e polifenóis antioxidantes obtidos da polpa do tamarindo. Esses
polissacarídeos conferem retenção hídrica, resgatando o equilíbrio de hidratação da ﬁbra perdido
durante a exposição a agentes externos. Atenua a rugosidade da superfície cuticular através da
ação dos ácidos orgânicos, conferindo a uniformização da topograﬁa do relevo cuticular. Confere
suavidade ao toque e reﬂete melhor a luz (aumentando o brilho). O alto teor de polifenóis protege a
integridade da ﬁbra capilar através da supressão do oxigênio singlete (espécie reativa do
oxigênio) promovendo efeito anti aging e antioxidante. Tamariliz possui excelente coeﬁciente de
penetração, aumentando a coesão capilar e consequentemente, a resistência do ﬁo ao estresse
mecânico e térmico.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
01 - Com os cabelos limpos e úmidos, aplique a máscara nos ﬁos, espalhando em todo o comprimento.
02 - Enluve mecha a mecha.
03 - Deixe agir por 10 minutos. Se desejar, pode usar touca térmica para potencializar o resultado.
04 - Enxágue até retirar o produto por completo.
05 - Finalize como desejar.
Para um melhor resultado utilize a linha de ﬁnalizadores Burana Cosméticos

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto

GRÁVIDAS E LACTANTES:
O produto não possui contra indicação médica, no entanto para esses
casos só quem pode autorizar é o médico
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LIFEMASK
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A LIFE MASK BURANA possui efeito teia e é Indicada para cabelos ressecados, quebradiços, fragilizados
e daniﬁcados. Possui uma avançada fórmula que agrega a sua composição ingredientes em escala
nanométrica*, reconstrói instantaneamente as camadas mais internas da ﬁbra capilar, otimizando e
intensiﬁcando o tratamento dos cabelos ressecados ou daniﬁcados. Rica em colágeno, tem como objetivo
principal manter as células unidas e ﬁrmes, proporcionando aos ﬁos, maciez, força, brilho e balanço.
*nanométrica - dimensões da ordem dos bilionésimos do metro.

Proporciona:
•
•
•
•
•
•
•

Reconstrução
Diminui a queda
Nutrição
Crescimento saudável
Protege contra agentes externos
Proteção térmica
Proteção UV e UVA

MECANISMO DE AÇÃO:
O PlantCol® pode ser considerado um “colágeno vegetal” por sua funcionalidade e aminograma,
além disso o PlantCol® possui, como sua principal característica cosmética, a capacidade de
formação de ﬁlme sobre os ﬁos, conferindo benefícios funcionais, tais como, retenção hídrica,
toque aveludado e leve efeito tensor.
O PlantCol® é produzido através de modernas técnicas de extração vegetal que permite a
obtenção de alta concentração de ativos. Produto 100% vegetal e isento de parabenos.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
01 - Com os cabelos limpos e úmidos, aplique a máscara nos ﬁos, espalhando em todo o comprimento.
02 - Enluve mecha a mecha.
03 - Deixe agir por 10 minutos. Se desejar, pode usar touca térmica para potencializar o resultado.
04 - Enxágue até retirar o produto por completo.
05 - Finalize como desejar.
Para um melhor resultado utilize a linha de ﬁnalizadores Burana Cosméticos

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto

GRÁVIDAS E LACTANTES:
O produto não possui contra indicação médica, no entanto para esses
casos só quem pode autorizar é o médico
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CHRONO REPAIR
COMPOSIÇÃO DA LINHA
Chrono Repair Máscara Hidratação 500g
Chrono Repair Máscara Nutrição 500g
Chrono Repair Máscara Reconstrução 500g
CHRONO REPAIR é uma rotina organizada de cuidados para hidratar, nutrir e reconstruir os ﬁos, de
acordo com a necessidade do cabelo. Este tratamento dura um mês e, se necessário, pode ser
seguido por mais tempo. O objetivo do CHRONO REPAIR é repor a água, os lipídios e a massa capilar
perdidos naturalmente ou intensiﬁcada quando os ﬁos são expostos ao sol, cloro, secador, chapinha,
babyliss, processos químicos como descoloração, coloração, alisamento, relaxamento, progressiva,
etc. A reposição hídrica é feita com as máscara HIDRATANTE, a reposição lipídica com a NUTRITIVA
e a reposição de massa capilar é feita com a máscara RECONSTRUTORA.
Proporciona:
• Reconstrução
• Nutrição
• Hidratação

MECANISMO DE AÇÃO:
Hidratação: Extrato de Tamariliz - Os polissacarídeos de alto peso molecular conferem
retenção hídrica, resgatando o equilíbrio de hidratação da ﬁbra.
Reconstrução: Bio.Restore - Complexo exclusivo à base de aminoácidos desenvolvido para
restaurar os cabelos extrassecos e fragilizados.
Nutrição: Bio.Elixir - Associação de 12 nutri-óleos especialmente selecionados para uma
nutrição avançada, proteção e reposição da lubricidade, dentre outros benefícios aos cabelos.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
01 - Com os cabelos limpos e úmidos, aplique a máscara adequada ao tratamento escolhido nos ﬁos,
espalhando em todo o comprimento.
02 - Enluve mecha a mecha.
03 - Deixe agir por 10 minutos. Se desejar, pode usar touca térmica para potencializar o resultado.
04 - Enxágue até retirar o produto por completo.
05 - Finalize como desejar.
Para um melhor resultado utilize a linha de ﬁnalizadores Burana Cosméticos

PROVA DE TOQUE
Aplicar uma pequena quantidade, no antebraço ou atrás da orelha. Deixar sobre a pele por 1
hora. Em seguida, lavar a região abundantemente com água corrente. Aguardar 24 horas.
Caso surja irritações ou ardência neste período, não utilizar o produto

GRÁVIDAS E LACTANTES:
O produto não possui contra indicação médica, no entanto para esses
casos só quem pode autorizar é o médico
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ÒLEOS FINALIZADORES
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GLOW SHINE OIL
Cabelo lindo, sedoso e saudável. Glow Shine Oil possui ação repositora lipídica aos ﬁos.
O uso regular previne a formação de pontas duplas. Além de ﬁnalizador, o Glow Shine Oil
pode ser usado como complemento em máscaras de nutrição.
Mecanismo de ação: Elaborado com óleos de coco, argan, buriti e rosa mosqueta,
hidrata, nutre, sela e fortalece as pontas ressecadas, promovendo brilho intenso, maciez e
vitalidade aos ﬁos.

COCONUTE OIL
Desenvolvido com ingredientes altamente hidratantes, este óleo recupera as pontas
duplas, além de proporcionar brilho, maciez, sedosidade e efeito anti-frizz.
Mecanismo de ação: Óleo de coco - Rico em ácidos graxos, nutre e hidrata
profundamente, recuperando as pontas e proporcionando brilho.

MORINGA OIL
O MORINGA OIL é rico em antioxidantes que ajudam a melhorar a aparência dos ﬁos, até
mesmo os mais ﬁnos, sem deixar pesar. Ele melhora a elasticidade dos ﬁos, protege-os do
calor da chapinha e do secador, além de conferir uma nutrição extra.
Mecanismo de ação: Óleo de moringa - Alta concentração de vitaminas, minerais e
antioxidantes, o óleo de moringa proteje as camadas do cabelo, ao mesmo tempo que
hidrata. No cuidado com o couro cabeludo, a aplicação do óleo é eﬁcaz no combate à caspa
e queda de cabelo.

ARGAN OIL
O Óleo de Argan foi desenvolvido para todos os tipos de cabelos, deixando o super
hidratado, leve, macio, sedoso, sem frizz e evitando a formação de pontas duplas.
Mecanismo de ação: Argânia - Ouro Marroquino, extraído Óleo ultraleve que
proporciona nutrição e suaviza as cutículas dos ﬁos, protege os cabelos dos danos
causados pelo calor térmico e processos químicos como também ajuda a restaurar cabelos
desgastados e daniﬁcados.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
- Hidratação Diária:
Espalhe na palma das mãos algumas gotas do óleo de sua preferência e espalhe por toda a extensão
dos ﬁos.
- Rejuvenescimento dos Fios:
Para uma Hidratação Caseira mas que ﬁca idêntica ao de salão aplique algumas gotas do óleo de sua
preferência na Máscara de Hidratação Chrono Repair, quantidade necessária para uso em seu cabelo e
espalhe por toda a extensão dos ﬁos. Deixe agir de 10 a 15 minutos e proceda ao enxágue.
Dica Proﬁssional:
- Uma vez por semana ou a cada 15 dias antes de lavar os cabelos com o Shampoo, aqueça a
quantidade de uma colher de sobremesa do Óleo de sua preferencia no microondas por 5 segundos e
passe no cabelo, massageando mecha por mecha.

PERFUMES FINALIZADORES
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GLOW HAIR PARFUM
O Perfume para Cabelo Glow Hair Parfum chegou para revolucionar a sua rotina de
cuidados capilares. Composto por ingredientes poderosos e naturais, o produto conta com
uma fragrância extremamente luxuosa. Perfume em óleo para todos os tipos de cabelo.
Glow Hair Parfum perfuma delicadamente e confere mais brilho e força ao ﬁo, além de
apresentar textura leve e garantir rápida absorção.
Mecanismo de ação: Silicones nobres - forma uma película protetora nos ﬁos, capaz de
protegê-los do calor do secador, da prancha e do babyliss e também de agressões
externas. Além disso, ele sela as pontas e deixa os ﬁos mais controlados, com menos frizz
e mais brilho.
Óleo rosa mosqueta - Capaz de transformar ﬁos ressecados e sem vitalidade em
brilhantes e cheios de vida, graças a sua composição, que é rica em vitaminas, ômega 3 e
6, ácidos oléicos, ajuda a hidratar o cabelo, oferece brilho e nutre os ﬁos ressecados e
daniﬁcados.
SEDUZ: RED - PINK - BLUE

A linha SEDUZ é ideal para você ter cabelos incríveis e perfumados! É mais que um
perfume para os cabelos, além de deixar o cabelo cheiroso, neutraliza e elimina odores e
cheiros indesejáveis, que os ﬁos acumulam ao longo do dia ou da noite, proporcionando
um cheiro agradável e brilho intenso aos cabelos. Pode ser usado diariamente e é ideal
para todos os tipos de cabelos.
Em três versões de essência pra você escolher a que mais combina com você a linha
SEDUZ não pesa os ﬁos e deixa-os brilhantes e cheirosos.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
01 - Com os cabelos secos ou úmidos, borrife o Perfume Capilar respeitando uma distância de 20cm
dos ﬁos.

VENIZES FINALIZADORES
VERNIZ FINALIZADOR
O Sérum VERNIZ FINALIZADOR foi desenvolvido especialmente para proteger do
calor, tratar e selar as cutículas dos ﬁos e com proteção contra danos causados por
ferramentas térmicas. O Sérum cria uma camada protetora resistente à água e a
altas temperaturas do secador e chapinha. Ele hidrata os ﬁos, tornando-os mais
fáceis de pentear e de modelar. Dessa forma, seus cabelos ﬁcam mais maleáveis,
sedosos, brilhantes. Sua textura leve não deixa os cabelos pesados.
Tecnologia: Silicones Multifuncionais - Protegem os ﬁos do calor e promovem
hidratação intensa. Ceramidas - Mantém a água e os nutrientes dentro dos ﬁos,
prolongando a hidratação. Polímeros - Tem efeito emoliente, o que reduz o
volume, facilita o penteado e promove brilho.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
01 - Com os cabelos limpos, aplique uma pequena quantidade do Sérum na palma das mãos e espalhe
entre as mãos.
02 - Aplique do comprimento até as pontas, sobre os ﬁos limpos, úmidos ou secos.
03 - Finalize como desejar.

DEFRISANTES FINALIZADORES
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FINISHER FLUID - POWER BRUSHING
Os ﬁnalizadores Finisher Fluid e Power Brushing Burana são perfeitos para preparar
os seus cabelos para a ﬁnalização desejada. Com proteção térmica, eles protegem os
cabelos das fontes de calor como secador ou prancha. Além disso, tem alto poder de
hidratação, por isso desembaraçam os cabelos e facilitam o penteado, deixando os ﬁos
macios, leves, maleáveis e com brilho. Nutrem os ﬁos profundamente devido aos seus
princípios ativos.
Mecanismo de ação: Queratina - Promove elasticidade, ajudando a alinhar os ﬁos e
evitar o frizz. D’Pantenol -Hidrata profundamente os cabelos, proporcionando brilho,
maciez e facilidade para desembaraçar.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
01 - Com os cabelos limpos, coloque uma quantidade mínima do produto na palma da mão, espalhe e
aplique sobre os cabelos úmidos.
02 - Massageie mecha a mecha ou penteie os cabelos.
03 - Deixe secar naturalmente, ou ﬁnalize com secador ou prancha.
04 - Sem enxágue.

USO OBRIGATÓRIO FINISHER S.O.S
Recupera o aspecto saudável do cabelo daniﬁcado e quimicamente tratado. Ele também
disciplina os ﬁos, protege do calor do secador e evita a formação de pontas duplas. age
com a reconstrução das partes do ﬁo que estão daniﬁcadas e fragilizadas para restaurar
a força e a resistência. A fórmula ainda conta com antioxidantes que protegem dos danos
causados por radicais livres. Outra característica importante é a proteção que oferece
aos ﬁos tingidos contra o desbotamento.
Mecanismo de ação: Arginina, Cisteína e Creatina - trio de aminoácidos que penetra
na ﬁbra capilar, restaura a resistência e minimiza os efeitos do envelhecimento natural.

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO
01 - Aplique sobre os cabelos limpos e úmidos
02 - Finalize como desejar.
03 - Sem enxágue.
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ALWAYS BLOND HOME CARE
O Kit de tratamento ALWAYS BLOND é ideal para cabelos loiros, brancos ou
grisalhos. Renova e realça a cor, além de neutralizar o tom amarelado que se
acumula nos ﬁos, deixando os mais macios sedosos e brilhantes.
Protocolo de Aplicação:
1. Molhe os cabelos;
2. Adicione uma pequena quantidade do ALWAYS BLOND SHAMPOO na
palma da mão;
3. Aplique por todo o cabelo massageando até obter uma espuma
homogênea;
4. Enxágue e repita a operação;
5. Com o auxilio de uma espátula coloque uma quantidade da ALWAYS BLOND MASK na palma da mão;
6. Aplique por todo cabelo massageando-o bem;
7. Aguarde por até 15 minutos;
8. Enxágue e normalmente;
9. Aplique o ALWAYS BLOND CONDICIONADOR por todo o cabelo massageando-os;
10. Deixe agir nos cabelos por até 5 minutos sem parar de massagear;
11. Enxague e ﬁnalize como desejar.

ALWAYS CURLY HOME CARE
A Linha ALWAYS CURLY foi desenvolvida para auxiliar na manutenção dos
cachos, pois é rica em ingredientes naturais que atuam diferentemente em
cada parte do ﬁo, hidratando, nutrindo e dando forma aos cachos. Estimula o
metabolismo energético das células pois penetra na cutícula limpando e
auxiliando no crescimento saudável dos ﬁos. Deﬁne e modela os cachos
mesmo em cabelos quimicamente tratados.
Protocolo de Aplicação:
1. Molhe os cabelos;
2. Adicione uma pequena quantidade do AWAYS CURLY SHAMPOO
palma da mão;
3. Aplique por todo o cabelo massageando até obter uma espuma homogênea;
4. Enxágue e repita a operação;
5. Aplique o ALWAYS CURLY ACTIVATOR MASK nos cabelos;
6. Massageie mecha a mecha com ajuda de um pente de dentes largos;
7. Enxague normalmente;
8. Adicione uma pequena quantidade do ALWAYS CURLY HUMIDIFIER nas mãos;
9. Espalhe nos cabelos do comprimento as pontas evitando o couro cabeludo;
10. Pentear para melhor distribuir o produto;
11. Finalize como desejar.

na
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REHASH HOME CARE
A linha REHASH de uso diário possui a mesma tecnologia exclusiva do kit
Proﬁssional, que restabelece a saúde dos ﬁos, devolvendo a força, a
elasticidade, o brilho e a maciez, através da reposição de carbono e
nutrientes essenciais à ﬁbra capilar. Prepara os cabelos para processos
químicos e recupera pós-química.
Protocolo de Aplicação:
1. Molhe os cabelos;
2. Adicione uma pequena quantidade do REHASH SHAMPOO na palma da
mão;
3. Aplique por todo o cabelo massageando até obter uma espuma
homogênea;
4. Enxágue e repita a operação;
5. Com o auxílio de uma espátula coloque uma quantidade da REHASH MASK na palma da mão;
6. Aplique por todo cabelo massageando-o bem;
7. Aguarde por até 15 minutos;
8. Enxágue normalmente;
9. Aplique o REHASH CONDICIONADOR por todo o cabelo;
10. Deixe agir por até 5 minutos sem parar de massagear;
11. Enxágue e ﬁnalize como desejar.

CAUTERIZE HOME CARE
Kit de tratamento de cauterização indicado para cabelos daniﬁcados.
CAUTERIZE proporciona tratamento intensivo e instantâneo com ação
reconstrutora e redução da porosidade e quebra dos ﬁos. Perfeito para o
tratamento de cabelos ﬁnos, daniﬁcados e sem vida. Realinha e fecha as
cutículas, além de desembaraçar os ﬁos, restaurar a força, conferir brilho
extra e controlar o frizz.
Protocolo de Aplicação:
1. Molhe os cabelos;
2. Adicione uma pequena quantidade do CAUTERIZE SHAMPOO na palma
da mão;
3. Aplique por todo o cabelo massageando até obter uma espuma homogênea;
4. Enxágue e repita a operação;
5. Com o auxilio de uma espátula coloque uma quantidade da CAUTERIZE MASK na palma da mão;
6. Aplique por todo cabelo massageando-o bem;
7. Aguarde por até 15 minutos;
8. Enxágue e normalmente;
9. Aplique o CAUTERIZE CONDICIONADOR por todo o cabelo;
10. Deixe agir nos cabelos por até 5 minutos sem parar de massagear;
11. Enxague e ﬁnalize como desejar.
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DEEP NUTRITION HOME CARE
A Linha DEEP NUTRITION de uso diário foi desenvolvida especialmente
para recuperar e manter a hidratação e emoliência dos ﬁos secos ou
ressecados, lisos ou cacheados, sem pesar. Formulado com um Blend de
Óleos especiais associado ao Óleo de Moringa, deixa o cabelo cada dia mais
macio, brilhante, leve e maleável, sem quebra.
Protocolo de Aplicação:
1. Molhe os cabelos;
2. Adicione uma pequena quantidade do DEEP NUTRITION SHAMPOO na
palma da mão;
3. Aplique por todo o cabelo massageando até obter uma espuma
homogênea;
4. Enxágue e repita a operação;
5. Com o auxílio de uma espátula coloque uma quantidade da DEEP NUTRITION MASK na palma da mão;
6. Aplique por todo cabelo massageando-o bem;
7. Aguarde por até 15 minutos;
8. Enxágue normalmente;
9. Aplique o DEEP NUTRITION CONDICIONADOR por todo o cabelo;
10. Deixe agir por até 5 minutos sem parar de massagear;
11. Enxágue e ﬁnalize como desejar.

BANHO DE VERNIZ HOME CARE
O seu segredo diário para ter cabelos com resultado proﬁssional de salão, em
casa! O fantástico Kit BANHO DE VERNIZ, foi desenvolvido para reparar
toda a porosidade da ﬁbra capilar, recuperando intensamente os cabelos e
deixando-os com brilho máximo e intenso, principalmente em cabelos
opacos e daniﬁcados.
Protocolo de Aplicação:
1. Molhe os cabelos;
2. Adicione uma pequena quantidade do BANHO DE VERNIZ SHAMPOO na
palma da mão;
3. Aplique por todo o cabelo massageando até obter uma espuma homogênea;
4. Enxágue e repita a operação;
5. Com o auxilio de uma espátula coloque uma quantidade da BANHO DE VERNIZ MASK na palma da
mão;
6. Aplique por todo cabelo massageando-o bem;
7. Aguarde por até 15 minutos;
8. Enxágue e normalmente;
9. Aplique o BANHO DE VERNIZ CONDICIONADOR por todo o cabelo;
10. Deixe agir nos cabelos por até 5 minutos sem parar de massagear;
11. Enxágue e ﬁnalize como desejar.
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TERAPIA CAPILAR HOME CARE
A Terapia Capilar Burana tem em sua composição o poderoso Bioex Capilar,
que auxilia no combate a queda dos ﬁos e evita a alopecia, que em conjunto
com os extratos de Mel, Menta, Mamona e Moringa repõe os ácidos graxos e
estimula o crescimento saudável dos ﬁos. Além de melhorar esteticamente a
aparência do cabelo, este produto também previne doenças no couro
cabeludo.
Protocolo de Aplicação:
1. Molhe os cabelos;
2. Adicione uma pequena quantidade do TERAPIA CAPILAR SHAMPOO na
palma da mão;
3. Aplique por todo o cabelo massageando até obter uma espuma
homogênea;
4. Enxágue e repita a operação;
5. Coloque uma quantidade da TERAPIA CAPILAR MASK na palma da mão;
6. Aplique por todo cabelo massageando-o bem;
7. Aguarde por até 15 minutos;
8. Enxágue normalmente e ﬁnalise como desejar;
9. Diariamente aplique o TERAPIA CAPILAR TÔNICO em todo o couro cabeludo;
10. Massageie o couro cabeludo com a ponta dos dedos;
11. Não é necessário enxágue após o uso do TERAPIA CAPILAR TÔNICO.
OBS. Recomendamos a utilização do Shampoo e Máscara ao menos 2 vezes por semana para garantia
dos resultados.

www.buranacosmeticos.com
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