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Presente no mercado a mais de 8 anos a ETERNITY’LISS
PROFISSIONAL é uma empresa com a missão de superar as
expectativas do mercado profissional.
Ao longo de sua trajetória vem conquistando o mercado nacional e internacional (presente em 05 países – Portugal,
Inglaterra, Bélgica, França e Estados Unidos).
Desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos
para tratamentos capilares com alta tecnologia e intensas
pesquisas. Sempre preocupados com a saúde e beleza dos
cabelos, buscamos valorizar o melhor de nossa flora, com
produtos que advém do Brasil e inspirados na beleza da
mulher brasileira em sua essência.

AFRO SYSTEM
AFRO SYSTEM possui exclusiva tecnologia Amino System que replica a estrutura da
membrana celular dos fios, reparando partes danificadas e conferindo efeito liso imediato e duradouro. Sua fórmula é rica em ativos extraídos do óleo de coco agente
nutritivo que recuperará o brilho e o azeite de oliva que possui vitaminas A, D, K e E,
um poderoso antioxidante, o que ajuda a retardar o envelhecimento do cabelo.

AFRO SYSTEM

AFRO SYSTEM ETERNITY’LISS é recomendada para todos os tipos de cabelo ela trata
e reduz o volume.

AFRO SYSTEM
1000ml

ESSENCIAL OIL
ESSENCIAL OIL ETERNITY’ LISS é uma rica combinação de óleos essenciais de Argan,
Castanha do Pará, Buriti e Maracujá. Oferece resultados regeneradores as camadas
externas dos fios, quando usado continuamente. Pode ser usado antes ou após a
finalização da escova ou chapinha, desenvolvendo o brilho, a força e a maciez além
de eliminar o volume e o frizz.

ESSENCIAL OIL

AGORA NA VERSÃO DISPLAY COM 12 UNIDADES DE 7 ML.

ESSENCIAL OILS 100ml / 30ml /7ml

AMAZON GUARANÁ

AMAZON SHAMPOO STEP 1- Prepara os fios para a redução através de sua ação
anti-resíduos. Remove as impurezas dos fios e couro cabeludo acumulado diariamente.
Deve ser usado antes dos tratamentos profissionais.
AMAZON REDUTOR STEP 2 - Reduz o volume intensamente. Sua fórmula extraída do
guaraná proporciona poder para cabelos sem força. Trata e controla o frizz.
AMAZON BALM RECONSTRUTOR STEP 3 - Hidrata profundamente para devolver
os umectantes necessários para que o cabelo tenha aparência saudável e movimento
natural.

AMAZON SHAMPOO
STEP 1- 1000ml ou 250ml
AMAZON REDUTOR
STEP 2 - 1000ml ou 250ml
AMAZON BÁLSAMO
RECONSTRUTOR
STEP 3 - 1000ml ou 250ml

AMAZON GUARANÁ

Extraído da Amazônia, o GUARANÁ possui propriedades ativas conhecidas mundialmente. O fruto contém de 2 a 5% de cafeína, substância revigorante aliado com uma
alta tecnologia em nossa fabricação combate o envelhecimento prematuro e queda
dos cabelos e ajuda a estimular o crescimento do fio. A AMAZON GUARANÁ age
profundamente na fibra capilar, reduzindo o volume intensamente. Sua fórmula extraída
do guaraná proporciona poder para cabelos sem força, trata, controla o frizz e deixa
os fios com toque delicado.

SPRAY DE BRILHO
AMAZON

Extraído da Amazônia, o GUARANÁ possui propriedades ativas conhecidas mundialmente. O fruto contém de 2 a 5% de cafeína, substância revigorante aliado com uma
alta tecnologia em nossa fabricação, combate o envelhecimento prematuro e queda
dos cabelos ajuda a estimular o crescimento do fio. Com uso diário, juntos shampoo
e bálsamo condicionante promovem uma hidratação perfeita, deixando os cabelos
macios e brilhantes.

O Spray de Brilho Amazon possui uma combinação refinada que é absorvida instantaneamente pelos cabelos. Sua textura suave e extremamente leve, elaborado com extrato de Macadâmia, Argan, Damasco e Guaraná que contém de 2 a 5% de cafeína,
substância revigorante aliado com uma alta tecnologia em nossa fabricação que juntos
nutrem os fios, tem ação anti-frizz, deixando os cabelos lindos com brilho intenso e ao
mesmo tempo hidratados.

MAXI SHAMPOO DE TRATAMENTO - Proporciona excelente higienização. Confere
ação revigorante e um tratamento antienvelhecimento natural para os cabelos.
MAXI BÁLSAMO CONDICIONADOR- Condiciona os cabelos com ação de um Bálsamo reconstrutor. Facilita o desembaraço e evita o ressecamento e garante aos fios
brilho e maciez.

SPRAY DE BRILHO
AMAZON - 100ml ou 50ml

AMAZON REPAIR
MAXI SHAMPOO DE
TRATAMENTO - 1000ml
MAXI BÁLSAMO
CONDICIONADOR- 1000ml

O tratamento Amazon Repair foi desenvolvido para atuar na reparação total da fibra
capilar. Os cabelos sofrem agressões e precisam de cuidados especiais. Amazon Repair contém óleos essenciais de Macadâmia, Argan, Damasco e extrato de Guaraná que
proporcionam nutrição, combate o envelhecimento prematuro dos cabelos e previne
quebra.
Dando vitalidade aos fios danificados é ideal para todos os tipos de cabelo, inclusive
para fios quimicamente tratados, protegendo-os da ação nociva do sol, vento e produtos químicos como alisamentos e tinturas.

AMAZON REPAIR15 unidades de 15ml

AMAZON GUARANÁ

MAXI HIDRATANTE
AMAZON

A linha AMAZON GUARANÁ HOME CARE foi desenvolvida para manutenção e tratamento dos seus cabelos. Com extratos de Guaraná, estimula o crescimento dos fios e
previne o envelhecimento prematuro e quebra dos cabelos.
O ativo do fruto age profundamente nos fios controlando o frizz e deixando- os sedosos. O Kit é composto por 04 produtos. Um tratamento inovador feito sob medida para
prolongar o resultado do tratamento realizado no salão.
GUARANÁ AMAZON SHAMPOO- Com a ação de limpeza potencializada para os
fios e couro cabeludo. Proporciona brilho extra da fibra capilar e previne o envelhecimento do fio.
GUARANÁ AMAZON LEAVE-IN - ́ É um creme excelente para escovar ou modelar
naturalmente (pentear), que protege e repara a camada externa da fibra capilar. Sua
fórmula protege seus cabelos na hora da escova ou chapinha.
GUARANÁ AMAZON MASCÁRA - Desenvolvido com o extrato de Guaraná fruto age
profundamente nos fios controlando o frizz e deixando - os sedosos.
ESSENTIAL OILS- Apresenta resultados regeneradores as camadas externas dos fios,
quando usado continuamente. Pode ser usada antes ou após a finalização da escova
ou chapinha, desenvolvendo o brilho, a força e a maciez além de eliminar o volume
e o frizz.

GUARANÁ AMAZON SHAMPOO - 250ml
GUARANÁ AMAZON LEAVE-IN - 250ml
GUARANÁ AMAZON MÁSCARA - 250gr
ESSENTIAL OILS - 30ml

AMAZON GUARANÁ

AMAZON GUARANÁ
HOME CARE

QUERATINA ULTRA
A fibra capilar também é formada por proteínas e pensando nisso desenvolvemos a
Queratina Ultra um produto com alto poder de qualidade que possui em sua fórmula
extrato de soja, rica em proteínas que reconstrói, rejuvenesce, hidrata e auxilia no
crescimento do cabelo.

ULTRA RESTAURADOR CAPILAR STEP 2- Sua fórmula contém extrato de soja, rica
em proteínas que reconstrói, rejuvenesce, hidrata e auxilia no crescimento do cabelo.

ULTRA SHAMPOO - 1000ml
ULTRA RESTAURADOR
CAPILAR - 1000ml

QUERATINA ULTRA

ULTRA SHAMPOO STEP 1- Prepara os fios para a reconstrução através de sua ação
anti-resíduos. Remove as impurezas dos fios e couro cabeludo acumuladas diariamente.
Deve ser usado somente nos tratamentos profissionais.

O redutor de volume Brazilian Shine Cacau é uma combinação perfeita para aqueles
cabelos danificados e ressecados. Sua fórmula contém um sistema NUTRITION que é
um composto à base de termoativos da amêndoa tipo 1 e manteiga de cacau. Amêndoa tipo 1 é rica em ômega 9 e emolientes reconfortantes, dando brilho e maciez.
A manteiga de cacau ajuda a prevenir a queda, fortalecendo o cabelo e deixa com
aparência mais saudável e brilhante. O cabelo fica mais forte com um efeito liso,
natural e duradouro.
SHAMPOO DE LIMPEZA PROFUNDA STEP 1 - Promove remoção profunda dos resíduos, preparando os cabelos para receber a ação total do redutor de volume.
REDUTOR DE VOLUMES STEP 2 - Tratamento condicionante com alta capacidade de
alinhamento e redução de volume, proporcionando cabelos fáceis de controlar, macios
e brilhantes.

SHAMPOO DE LIMPEZA
PROFUNDA STEP1 - 1000ml
REDUTOR DE VOLUME
STEP2 - 1000ml

BRAZILIAN SHINE CACAU

BRAZILIAN SHINE

MÁSCARA
BRAZILIAN SHINE

Brazilian Shine Cacau é um tratamento completo para todos os tipos de cabelo. Sua
fórmula contém O sistema NUTRITION que é um composto à base de termoativos da
amêndoa tipo 1 e manteiga de cacau. Amêndoa tipo 1 é rica em ômega 9 e emolientes reconfortantes, dando brilho e maciez. A manteiga de cacau ajuda a prevenir a
queda, fortalecendo o cabelo deixa com aparência mais saudável e brilhante.

Máscara de Tratamento Brazilian Shine Cacau é um tratamento completo para todos
os tipos de cabelo. Sua fórmula contém um sistema NUTRITION que é um composto
à base de termoativos da amêndoa tipo 1 e manteiga de cacau. Amêndoa tipo 1 é
rica em ômega 9 e emolientes reconfortantes, dando brilho e maciez. A manteiga de
cacau ajuda a prevenir a queda, fortalecendo o cabelo deixa com aparência mais
saudável e brilhante.

CACAU SHAMPOO TRATAMENTO - Sua fórmula possui o sistema TENSOATIVOS
que diminui a tensão superficial da água e auxiliam na formação de espuma trazendo
uma excelente higienização nos fios e no couro cabeludo alem do tratamento. Seu
pH é balanceado composto à base de termoativos da amêndoa tipo 1 e manteiga
de cacau.
CACAU CONDICIONADOR TRATAMENTO - Possui em sua formulação os ativos naturais
do cacau, age equilibrando o nível de condicionamento e hidratação entre raízes e as
pontas dos cabelos.
CACAU LEAVE-IN - É um creme excelente para escovar ou modelar naturalmente (pentear), que protege e repara a camada externa da fibra capilar. Sua fórmula protege

CACAU SHAMPOO
TRATAMENTO - 250ml
CACAU CONDICIONADOR
TRATAMENTO - 250ml
CACAU SHAMPOO
TRATAMENTO - 250ml

MÁSCARA DE TRATAMENTO BRAZILIAN
SHINE CACAU - 1000gr e 250gr

BRAZILIAN SHINE CACAU

BRAZILIAN SHINE
HOME CARE

O redutor de volume Brazilian Keratin foi extraído da Amazônia, um composto termoativo à base de Açaí rico em proteínas e vitamina E. Em sua fórmula contém um
item especial chamado ÁCIDO GRAXO que evita a desidratação e o envelhecimento
precoce, protege a cor, dá brilho aos cabelos e previne e auxilia no tratamento antiidade dos fios. Deixa os cabelos sedosos e com liso incomparável.
SHAMPOO DE LIMPEZA PROFUNDA STEP 1 - Promove remoção profunda dos resíduos, preparando os cabelos para receber a ação total do redutor de volume.
REDUTOR DE VOLUMES STEP 2 - Tratamento condicionante com alta capacidade de
alinhamento e redução de volume, proporcionando cabelos fáceis de controlar, macios
e brilhantes.

SHAMPOO DE LIMPEZA
PROFUNDA STEP1- 1000ml
REDUTOR DE VOLUME STEP 2 -1000ml

BRAZILIAN KERATIN AÇAI

BRAZILIAN KERATIN
AÇAI

Brazilian Keratin Açaí Home Care é um tratamento completo para todos os tipos de
cabelo. Composto termoativo à base de Açaí da Amazônia rico em proteínas, vitamina
E, ácidos graxos insaturados e antioxidantes, previne e auxilia no tratamento anti-idade
dos fios.
AÇAÍ SHAMPOO TRATAMENTO - Sua fórmula possui o sistema TENSOATIVOS que
diminui a tensão superficial da água e auxiliam na formação de espuma trazendo uma
excelente higienização nos fios e no couro cabeludo além do tratamento. Seu pH é
balanceado composto de Açaí da Amazônia rico em proteínas, vitamina E, ácidos
graxos insaturados e antioxidantes, previne e auxilia no tratamento anti-idade dos fios.

BRAZILIAN KERATIN
MÁSCARA DE
TRATAMENTO
Máscara de Tratamento Brazilian Keratin Açaí é um tratamento completo para todos os
tipos de cabelo. Composto termoativo à base de Açaí da Amazônia rico em proteínas,
vitamina E, ácidos graxos insaturados e antioxidantes, previne e auxilia no tratamento
anti-idade dos fios. Deixa os cabelos sedosos e tratados.

AÇAÍ CONDICIONADOR TRATAMENTO - Possui em sua formulação os ativos naturais
do açaí, age equilibrando o nível de condicionamento e hidratação entre raízes e as
pontas dos cabelos.
AÇAÍ LEAVE-IN - É um creme excelente para escovar ou modelar naturalmente (pentear), que protege e repara a camada externa da fibra capilar. Sua fórmula protege
seus cabelos na hora da escova ou chapinha dando brilho e maciez.

AÇAI SHAMPOO
TRATAMENTO - 250ml
AÇAI CONDICIONADOR
TRATAMENTO - 250ml
AÇAI LEAVE-IN - 250ml

MÁSCARA DE TRATAMENTO BRAZILIAN
KERATIN AÇAI - 1000gr e 250gr

BRAZILIAN KERATIN AÇAI

BRAZILIAN KERATIN
AÇAI HOME CARE

STYLISHINE PÉROLA

SHAMPOO DE LIMPEZA PROFUNDA STEP 1- Promove remoção profunda dos resíduos, preparando os cabelos para receber a ação total do redutor de volume.
REDUTOR DE VOLUMES STEP 2 - Tratamento condicionante com alta capacidade de
alinhamento e redução de volume, proporcionando cabelos fáceis de controlar, macios
e brilhantes.

SHAMPOO DE LIMPEZA
PROFUNDA STEP1-- 1000ml
REDUTOR DE VOLUME STEP 2 -1000ml

STYLISHINE PÉROLA

O redutor de volume Stylishine Pérola é um composto à base de queratina, cisteína, pó
de pérola e essência de Semi di Lino. O pó de pérolas é rico em minerais e aminoácidos, e traz muitos benefícios ao cabelo, como nutrição, proteção e hidratação. Também possui o sistema L-CISTEÍNA que auxilia na formação de colágeno, promovendo assim uma textura para os cabelos. Deixando um liso radiante. SHAMPOO DE LIMPEZA
PROFUNDA- Promove remoção profunda dos resíduos, preparando os cabelos para
receber a ação total do redutor de volume.

STYLISHINE PÉROLA
MÁSCARA

Stylishine Pérola Home Care é um tratamento completo para todos os tipos de cabelo.
Sua formulação tem um pH balanceado composto à base de queratina e pó de pérola.
O pó de pérola é rico em minerais e aminoácidos, e traz muitos benefícios ao cabelo,
como nutrição, proteção e hidratação e a cisteína, que auxilia na formação de colágeno, promovendo assim uma textura para os cabelos.

Máscara de Tratamento Stylishine Pérola é um tratamento completo para todos os tipos
de cabelo. A formulação é composta à base de queratina, cisteína e pó de pérola.
O pó de pérolas é rico em minerais e aminoácidos, e traz muitos benefícios ao cabelo, como nutrição, proteção e hidratação. A cisteína, que auxilia na formação de
colágeno, promovendo assim uma textura para os cabelos.

STYLISHINE PÉROLA

STYLISHINE PÉROLA
HOME CARE

PÉROLA SHAMPOO TRATAMENTO - Sua fórmula possui o sistema TENSOATIVOS
que diminui a tensão superficial da água e auxiliam na formação de espuma trazendo
uma excelente higienização nos fios e no couro cabeludo além do tratamento. Seu pH
é balanceado composto à base de queratina, cisteína e pó de pérola.
PÉROLA CONDICONADOR TRATAMENTO - Possui em sua formulação os ativos
naturais da pérola, age equilibrando o nível de condicionamento e hidratação entre
raízes e as pontas dos cabelos.
PÉROLA LEAVE-IN - É́um creme excelente para escovar ou modelar naturalmente (pentear), que protege e repara a camada externa da fibra capilar. Sua fórmula protege
seus cabelos na hora da escova ou chapinha dando brilho e maciez.

PÉROLA SHAMPOO DE
TRATAMENTO - 250ml
PÉROLA CONDICIONADOR
TRATAMENTO - 250ml
PÉROLA LEAVE-IN - 250ml

MÁSCARA DE TRATAMENTO
STYLISHINE PÉROLA - 1000gr e 250gr

