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A d'fusion Active chega ao mercado com as linhas Bananeira 

e Excllusiv Color, que constituem uma nova concepção em 

relaxamento e coloração capilar. Com o propósito de oferecer 

qualidade e satisfação a seus clientes, a d'Fusion Active abre as 

portas para se consolidar entre as melhores marcas do segmento.

Todos os produtos possuem princípios ativos naturais, como 

extratos de mandioca e bananeira, óleos de oliva e pequi, escolhidos 

para transformar suavemente as fibras capilares, proporcionando 

resultados imediatos para os clientes mais exigentes.

A d'Fusion Active sabe que para alcançar a excelência na 

qualidade de seus produtos e serviços, é preciso que seja 

estabelecida uma relação de confiança com seus parceiros e 

consumidores. Este companheirismo é demonstrado através da 

dedicação de seus colaboradores nos processos de fabricação, 

desde a seleção das mais inovadoras matérias-primas até o serviço 

de atendimento pós-venda. 

Conheça as nossas linhas de produtos e comemore por ser 

mais um cliente satisfeito com nossos resultados..

D’fusion Active
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Linha Bananeira

A d'fusion active aliou o que há de melhor em tecnologia cosmética aos 

ativos naturais e criou a Linha Bananeira de relaxamento e tratamento, visando 

proporcionar excelentes resultados antes, durante e depois da química.

Composta pelo Kit Relaxamento à base de guanidina, para uso 

profissional, e pelo Kit Reconstrução de tratamento em casa, a Linha Bananeira 

d'fusion active é hoje a sua melhor opção para satisfazer e encantar seus clientes.
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Kit Relaxamento Bananeira

O Kit Relaxamento Bananeira é composto por Hidróxido de Guanidina, uma 

substância orgânica, sem os compostos soda e amônio. Por isso, age de forma mais suave e 

permite um melhor controle do processo de relaxamento. Os cabelos relaxados com Guanidina 

apresentam brilho e maciez diferenciados e a fibra capilar permanece mais firme e resistente.

É indicado para cabelos anelados, afros e cacheados, inclusive os já tratados 

quimicamente. O resultado varia do relaxado até o liso, dependendo do desejo da cliente e da 

aplicação profissional.

Loção Ativadora Eco Active -  Deve ser guanidina dos cabelos. Neutraliza a ação 

misturada à Massa Alisante Extend Hair.  É do agente químico e, ao mesmo tempo, 

a mistura dos dois produtos  que forma o trata os cabelos deixando-os macios e com 

hidróxido de guanidina, responsável por brilho.

proporcionar o relaxamento dos fios.

Máscara Reestruturadora Bananeira – A 

Massa Alisante Extend Hair - Tem como ação do óleo de bananeira, combinada a 

ativo o Hidróxido de Guanidina, e passa a uma rica formulação, hidrata e recupera 

agir após ser misturada à Loção Ativadora toda naturalidade dos cabelos, evidenc-

Eco Active. Por ser enriquecida com óleo iando o brilho, maciez e elasticidade, 

de bananeira, a mistura reduz o risco de criando um filme sobre as cutículas do 

dano capilar, proporcionando excelentes cabelo, o que proporciona proteção por 

resultados. mais tempo.

Shampoo Eco Active Neutralizante Indi- Gel Fios de Seda Anti-Frizz - Abaixa os 

cador - Deve ser usado após o tratamento fios arrepiados, dá brilho, protege e 

químico, para retirar todo o hidróxido de fortalece os cabelos.

*lembrar sempre de realiizar o teste de mecha
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Kit Reconstrução Bananeira

A Linha Reconstrução Bananeira, indicada para utilização entre um relaxamento e 

outro, promove a reposição de massa perdida dos fios, protegendo-os da ação de agentes 

externos e preservando um aspecto natural e saudável.

Os produtos da Linha Bananeira, oferecem tratamento para que os cabelos 

permaneçam saudáveis e mantenham a transformação por mais tempo.

A Linha Reconstrução tem como ativos extrato de banana, silicone e óleos vegetais.

Máscara Hidratante de Manutenção - Shampoo Eco Active Reequilíbrio - limpa 

repõe e preenche as lacunas provenientes profundamente os fios, sem danificá-los. 

do stress sofrido pelos cabelos. Com isso, Além disso, pré-condiciona e prepara o 

promove hidratação profunda, forta- cabelo para a hidratação.

lecimento, e sedosidade dos fios.

Gel Fios de Seda (Anti-friss) - Abaixa os Condicionador Eco Active Revitalizante 

fios arrepiado, protege e fortalece os - nutre e repõe a massa perdida dos fios, 

cabelos. fortalecendo-os.

Instruções de Uso

   *Utilizar o Shampoo Eco Active Reequilíbrio e o Condicionador Eco Active Revitalizante 

sempre que lavar os cabelos, conforme instruções de uso da rotulagem.

     *Utilizar a Máscara Hidratante de Manutenção uma ou duas vezes por semana, dependendo 

do grau de hidratação desejado.

     *Utilizar o Gel Fios de Seda Anti-Frizz Ressonante, como finalizador, sempre que desejar. Uso 

sem enxágue.

Relaxamento

Antes de iniciar um processo de relaxamento 

nos cabelos, é preciso ter um diagnóstico prévio para 

identificar se houve química anterior e se o cabelo se 

encontra em estado de porosidade elevado, a fim de 

que se possa escolher a força química a ser aplicada 

com segurança.

O relaxamento é recomendado para quem 

deseja soltar um pouco os cachos, defini-los, diminuir o 

volume ou ganhar movimento. É também o 

procedimento mais indicado para quem quer deixar o 

cabelo liso, mas com as pontas onduladas.

O elemento utilizado nos produtos de rela-

xamento da Linha Bananeira é a Guanidina. Por ser 

uma substância orgânica, a Guanidina não contém 

soda (metal) e nem amônio, o que permite um melhor 

controle do processo de relaxamento ao agir de forma 

mais suave, proporcionando brilho e maciez 

diferenciados.

A suavidade da guanidina permite sua 

utilização em cabelos que sofreram relaxamento com 

outros produtos químicos que normalmente são 

incompatíveis entre si.

Após o relaxamento, os cabelos devem ser 

tratados com produtos de manutenção para que a fibra 

capilar permaneça mais firme e resistente.

A Guanidina

- O teste de mecha é a garantia de 

um exato diagnóstico, pois ele 

avaliará a textura do cabelo e o 

tempo ideal de aplicação do 

produto.

- Prepare uma pequena quan-

tidade de mistura Extend Hair + 

Loção Ativadora Eco Active.

- Separe uma mecha (cerca de 

2cm), de preferência na zona 

central (coroa) para que possa 

acompanhar o desempenho do 

produto e que seja de fácil isola-

mento, evitando a re-aplicação 

durante o relaxamento.

- Com o auxilio de um pincel de 

cerdas rígidas, aplique na mecha 

o produto previamente preparado, 

começando da raiz até as pontas, 

a uma distância de 0,5cm do couro 

cabeludo. Anote o horário inicial.

- Penteie suavemente sem retirar 

o produto. A cada 5 minutos obser-

ve se a mecha está se tornando 

maleável. Para se ter uma idéia do 

tempo de aplicação necessário, 

baseia- se na tabela ao lado.

Teste de Mecha

*lembrar sempre de realiizar o teste de mecha
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Após realizar a prova de toque e o teste de mecha, divida os cabelos em 

quatro partes: de orelha a orelha, testa e nuca. É recomendável que se aplique um 

Protetor de Couro Cabeludo sobre os perímetros da junção (nuca, testa e atrás das 

orelhas) e em seguida sobre todo o couro cabeludo em direção horizontal, mecha por 

mecha. Misture então a Loção Ativadora ao Extend Hair conforme a seguir:

Para relaxamento da raiz até as pontas, coloque em um recipiente não 

metálico as medidas indicadas na tabela ao lado e misture até ficar homogêneo.

Para retoque: colocar em um recipiente não metálico 100g de Extend Hair + 

25ml de Loção Ativadora Eco Active e misture até ficar homogêneo.

 

Textura  

dos Cabelos 

 

Extand Hair 

 

Loção Ativadora 

Eco Active 

 

Tempo de 

Aplicação 

 

Fino colorido ou 

quimicamente tratado 

 

100g 

 

25ml 

 

10 a 15 minutos 

 

Médio 

100g 50ml 15 a 20 minutos 

 

Grosso e resistente 

100g 75ml 20 a 30 minutos 

 

Modo de Aplicação

- Iniciar a aplicação do alto posterior da nuca para baixo, mecha por mecha, 

respeitando sempre a distância de 0,5cm do couro cabeludo.

-  Distribuir o produto uniformemente em linhas horizontais, mecha por mecha.

- Uma vez aplicada a mistura sobre a mecha do cabelo, deve-se alinhar a mecha 

seguinte sobre a outra já tratada.

-  Proceder com os outros quadrantes laterais da mesma forma, em horizontais.

-  Durante o tempo de ação do produto (determinado previamente no teste de mecha) 

trabalhe cada mecha alisando-as suavemente, de cima para baixo com auxilio de um 

pente (se forem muito crespos) ou apenas com as mãos (se forem menos crespos), 

até atingirem o relaxamento desejado.

Lembre-se que o tempo de permanência do produto nos cabelos não deve 

ultrapassar 30 minutos e deve estar dentro do tempo recomendado na tabela, de 

acordo com a textura dos cabelos.

-  Quando estiver se esgotando o tempo necessário para obter o resultado desejado, 

verifique com os dedos ou pente se todas as partes sofreram relaxamento uniforme.

-  Enxágüe os cabelos com bastante água fria, retirando o excesso do produto.

-  Lave os cabelos com o Shampoo Neutralizante Indicador Eco Active, que contribui 

para eliminação total de eventuais resíduos. Se a espuma estiver cor de rosa, é sinal 

que ainda existe produto no cabelo. Lave novamente com Shampoo Neutralizante 

Indicador Eco Active até que a espuma esteja totalmente branca.

-  Aplique a Máscara Reestruturadora Bananeira, conforme instruções no rótulo.

Após o processo use a Linha Reconstrução Bananeira, que promove a 

reposição da massa perdida dos fios, no intervalo de aplicações entre um 

relaxamento e outro.
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Com princípios ativos naturais de extrato de mandioca e manteiga de oliva, a linha 

profissional Excllusiv Color, traz ao mercado 36 opções em tonalidades de coloração em 

creme para cabelos.

Linha Excllusiv Color
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Com criatividade e uma pitada de ousadia, é possível combinar, misturar e reinventar 

as opções de cores, resultando em infinitas possibilidades de tons para valorizar o visual. Os 

produtos, que oferecem resultados instantâneos, proporcionam, de forma segura e eficiente, a 

transformação ideal para quem deseja mudar a cor dos cabelos. 

Excllusiv Color

Coloração Em Creme Permanente (bis- Emulsão Reveladora Cremosa (água 

naga 60g) - São 36 opções em tona- oxigenada 20, 30 e 40vol) - Possui fórmula 

lidades de coloração em creme. A cremosa que condiciona e protege durante 

associação de agentes emolientes, fil- a transição dos pigmentos. Deve ser 

mógenos e umectantes com os princípios utilizada no preparo de colorações e 

ativos naturais de mandioca e manteiga de descolorações dos cabelos, na quantidade 

oliva, favorecem a ação dos pigmentos e a necessária para atingir a nuance desejada.

proteção dos cabelos, originando cores 

vivas e homo-gêneas com a cobertura total 

dos fios.

Condicionador Revitalizante da Cor 

Pó Descolorante Rápido Dust Free (sachê 15g) - Para ser utilizado logo após a 

(400g) - Possui princípios ativos naturais, primeira lavagem pós tintura. Sua fórmula 

que permitem clareamento seguro, rápido possui ativos naturais que repõem a 

e contínuo. O pó descolorante age massa perdida dos fios, auxiliando de 

profundamente nos fios e pode ser usado forma eficiente na selagem e no re-

em todas as técnicas de mechas, reflexos, ordenamento das cutículas e do córtex 

ballayages, decapagens e clareamento de capilar. Além disso, contém Filtro Solar que 

cabelos. protege os fios após a coloração.
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A coloração natural dos cabelos é devida a pigmentos presentes no interior da 

fibra capilar. Tais pigmentos absorvem os raios luminosos e são responsáveis pelas 

variações de cor.

Pigmentos Granulosos (eumelanina) - sua cor varia do preto até o vermelho escuro. 

São os que causam as cores escuras dos cabelos.

Pigmentos Difusos (pheumelanina) - variam do vermelho intenso ao amarelo pálido. 

São os que causam as cores claras dos cabelos.

Quando combinados em quantidades, concentração e distribuição diversas, estes 

pigmentos resultam nas mais variadas cores de cabelo.

Cor dos Cabelos

As cores são divididas em:

Cores Primárias (fundamentais ou dominantes), que não se decompõem e permitem 

originar as cores secundárias. São o azul, o vermelho e o amarelo.

Cores Secundárias (complementares), que se originam da mistura de duas cores 

primárias.

Cores

Estrela de Oswald

- Todo complemento (cor secundária) de uma cor primária é igual à mistura de duas outras.

- As cores secundárias e primárias correspondentes se opõem e se neutralizam entre si.

Cores Naturais

Reflexos e Nuances

Cor fantasia, reflexo ou nuance cobrem pouco os cabelos brancos e por isso 

devem ser unidas a uma cor fundamental.

.1 Cinza .4 Acobreado .7 Mate

.2 Irizado .5 Acaju

.3 Dourado .6 Vermelho

Leitura das Cores

O primeiro número significa a altura do tom, ou a cor base.

A numeração após o ponto, ou virgula, significa nuances, fantasias ou reflexos.

O segundo número após o ponto modifica o primeiro reflexo ou o intensifica. 

O zero após o ponto atenua o reflexo principal e após o segundo número acentua o 

mesmo.

Exemplo: 9.03 = Louro Médio Claro Bege

    7.40 = Louro Médio Acobreado

Depois do primeiro número, tendo números dobrados existe uma intensificação de 

reflexos.

Exemplo: 4.44 = Castanho Acobreado Intenso
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2.0 Preto 3.0 Castanho Escuro 4.0 Castanho Natural 5.0 Castanho Claro

6.0 Louro Escuro 7.0 Louro Médio 8.0 Louro Claro 9.0 Louro Muito Claro



Coloração Capilar

Uma coloração é sempre o resultado da mistura de, no mínimo, duas nuances: 

a original do cabelo e a nova tonalidade que será aplicada nos fios. 

Para colorir os fios, o primeiro passo é ter em mente que a cor natural do cabelo 

funciona como ponto de partida para obter um novo tom desejado. É através dela que o 

colorista irá identificar que nuances deverá usar no processo, já que uma tonalidade 

influencia diretamente a outra

Coloração por Oxidação

A coloração por oxidação tem uma dupla ação simultânea: clareia e colore os 

fios. O objetivo é modificar a cor do cabelo, obtendo uma cobertura total dos cabelos 

brancos.

Todos os produtos de coloração por oxidação são formados por dois 

componentes: um alcalino que colore os cabelos e um oxidante. Após combinadas, 

sofrem uma reação química, e se forma a mistura colorante.

Durante a Coloração

As escamas que compõem o córtex abrem-se por causa do pH alcalino, 

facilitando a ação dos intermédios no córtex. Devido à ação da emulsão oxidante, 

começa a ação das moléculas colorantes após 30 minutos do início da aplicação. 

As moléculas colorantes, por causa da forte ligação que se cria com as 

proteínas presentes na estrutura do cabelo, fixam tornando-se partes integrantes da 

fibra capilar. Por esse motivo, é possível obter uma cobertura total dos cabelos brancos, 

além de uma grande durabilidade.

Oxidantes

São substâncias que permitem o clareamento de acordo com a sua 

porcentagem de peróxido (H2O2). 

Selecionar corretamente a força do oxidante é tão importante quanto 

selecionar a cor desejada e a altura de tom. O pH do oxidante deve ser ácido para 

manter a estabilidade do Peróxido (2-4,5)

Porcentagem Volumagem Clareamento no cabelo 

3% 10 Volumes 1 a 2 tons 

6% 20 Volumes 2 a 3 tons 

9% 30 Volumes 3 a 4 tons 

12% 40 Volumes 4 a 5 tons 

 

Resultados

Diluição correta – Resultado perfeito: total cobertura, tom, naturalidade, reflexos e 

luminosidade.

Com muito oxidante – Resultados diferentes: menos cobertura, tom mais claro, me-

nos durabilidade da cor, reflexo menos intenso.

Com pouco oxidante – Resultados diferentes: tom menos intenso, menos natu-

ralidade, reflexos mais opacos, menos luminosidade.

*A escolha da tonalidade deve ser feita em função da cor natural, do grau de 

clareamento ou escurecimento e da porcentagem de fios brancos.

17 18



Como Aplicar a Coloração

1- Usar luvas apropriadas;

2- Em um recipiente não metálico, coloque todo o conteúdo do tubo (60g) Excllusiv 

Color escolhid0;

3- Adicione 90g da Emulsão Reveladora Cremosa até obter uma mistura homogênea 

e cremosa;

4- Aplique com pincel sobre os cabelos secos e não lavados;

5- Dividir o cabelo em quatro seções, seguindo uma linha imaginária da frente até a 

nuca e outra de uma orelha até a outra;

6- Começar a aplicação na área com mais cabelos brancos. Se não houver 

diferenças visíveis, começar pela nuca;

7- Distribuir a pasta colorante com o pincel em partes de cabelo de 1/2 cm de 

espessura;

8- A aplicação pode ser total, sendo esta aplicação em cabelos naturais, ou limitada 

às raízes, chamada neste último caso de aplicação de retoque;

9- No caso de aplicação em cabelos naturais o produto é distribuído no comprimento 

e nas pontas do cabelo. Depois de cerca de 10 minutos se procede novamente 

distribuindo nas pontas, raízes e comprimento;

10- No caso da aplicação de retoque o produto é aplicado somente nas raízes, 

sempre considerando o estado do comprimento e das pontas do cabelo.

Lavagem

Remover a cor, ao concluir o processo de coloração, é uma operação que requer 

cuidado e atenção.

Antes de enxaguar, homogeneíze os cabelos adicionando água morna em pequenas 

quantidades, massageando os fios. Enxágüe bem até que a água fique totalmente clara.

Aplique o Condicionador Revitalizante da cor para repor a massa perdida dos fios e 

auxiliar de forma eficiente na selagem e no reordenamento das cutículas e do córtex capilar
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Tonalidades Excllusiv Color

2.0 Preto 3.0 Castanho Escuro 4.0 Castanho Natural 5.0 Castanho Claro

6.0 Louro Escuro 7.0 Louro Médio 8.0 Louro Claro 9.0 Louro Muito Claro

5.3 Castanho Claro
      Dourado

6.3 Louro Escuro
      Dourado

7.3 Louro Médio
      Dourado

8.3 Louro Claro
      Dourado

6.31 Louro Escuro
        Mandioca

7.31 Louro Médio
        Mandioca

6.35 Louro Escuro
        Chocolate

5.7 Castanho Claro
       Marrom

6.7 Louro Escuro
      Tabaco

7.7 Louro Médio
      Tabaco

6.66 Louro Escuro
 Vermelho Intenso

7.66 Louro Médio
Vermelho Intenso

5.56 Castanho Claro
  Acaju Avermelhado

4.66 Castanho Médio Acajú
        Vermelho Intenso

5.55 Castanho Claro
        Acajú

5.20 Castanho Claro
         Violine

6.13 Louro Escuro
        Cinza Dourado

7.13 Louro Natural
        Cinza Dourado

6.1 Louro Escuro
      Acinzentado

7.1 Louro Médio
      Acinzentado

8.1 Louro Claro
      Acinzentado

6.4 Louro Escuro
      Cobre

7.4 Louro Médio 
      Cobre

6.41 Louro Escuro
Cobre Acinzentado

Mixton Vermelho

Mixton Grafite

Mixton Azul

Mixton Amarelo

Naturais

Dourados

Marrons/Beges Vermelhos/Acajús Cobres

Mixtons

Cinzas
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