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EDITORIAL

Com uma equipe competente formada por pessoas focadas e 

cheias de atitude e interatividade, não tinha como ser diferente. 

GARRA é o que não falta!

É com muito orgulho e satisfação que escrevo novamente esse 

Editorial, chamando mais uma vez a atenção de todos para que 

acompanhem o sucesso desta marca.

Como é bom poder falar de um assunto no qual acreditávamos e 

concluir que não estávamos errados. Mais uma vez meu sexto 

sentido não falhou; até o presente momento, a Kione tem dado 

mostras de competência e atuado com muita seriedade em tudo 

a que se propõe.

Sob o comando do empresário Túlio Alvarenga, um jovem de 

apenas 28 anos, a coisa funciona mesmo! Focado no seu objetivo 

e respeitando idéias, ele conduz a Kione para um futuro de 

grandes perspectivas.
HUMBERTO CAMPOS
EDITOR DA REVISTA PROFISSÃO BELEZA

O MANUAL DO PROFISSIONAL DE BELEZA

TÚLIO ALVARENGA
DIRETOR PRESIDENTE DO GRUPO DISTRITAM

Sou Túlio Alvarenga de Melo e há dez anos trabalho com 

cosméticos. Comecei como vendedor, em poucos meses 

recebi o convite para ser supervisor de vendas e algum tempo 

depois abria minha própria distribuidora. Me identifiquei 

muito com a área e foi aí que resolvi criar minha própria 

marca. Para que pudesse realizar este sonho foi preciso 

pesquisar muito, me aprofundar em conhecimentos e 

estratégias para saber o que esse mercado grandioso 

realmente precisava. Em quase dois anos de KIONE, estamos 

presentes em mais de 50 mil salões de beleza, nacionais e 

internacionais. Procuro me dedicar muito para mantê-la em 

condições de concorrer com as melhores marcas, cuido com 

muito carinho da apresentação e qualidade dos produtos 

bem como do bom atendimento e suporte à todos, seja 

distribuidor, consultor ou consumidor.

Conto com o apoio e a confiança de pessoas e mídias sérias. 

Quero sempre o melhor para fazer da KIONE uma das 

melhores marcas do mundo. Sugestões e críticas construtivas 

são bem vindas para nos fazer crescer e chegar mais longe.

Kione Creative Cosmetic, sempre pensando em você!                    
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• Colágeno Hidrolisado: é rico em aminoácidos essenciais para a fibra capilar que oferecem resistência, hidratação 

e reconstrução dos fios danificados por químicas agressivas.

Modo de uso:

A Creative Color é a solução definitiva em coloração permanente para os melhores profissionais. Além da sua 

fórmula revolucionária que proporciona mais durabilidade e cobertura completa dos fios brancos, é enriquecida 

com os seguintes ativos:

• Manteiga de Karité: possui ação antioxidante e antirressecamento que leva proteção, brilho, emoliência e 

toque aveludado aos fios.

 Em um recipiente não metálico, misture uma medida da Coloração Creative Color (60g) e uma medida e meia de 

oxidante (90ml) - (1:1,5). Aplique a mistura com o auxílio de um pincel, deixe um tempo de pausa de 25 a 55 

minutos, enxágue bem e hidrate para um melhor resultado. Na série Super Clareadores, misture uma medida de 

Coloração (60g) e duas medidas de oxidante (120ml) - (1:2). A mistura correta proporciona ao produto um melhor 

desempenho nas suas funções.



PROFESSIONAL

A Queratina Líquida é um restaurador que penetra profundamente no fio para reconstruir 

a estrutura da fibra capilar.

A Máscara S.O.S realiza a reposição do carbono que nutre os fios da raiz até as pontas 

devolvendo maciez e brilho intenso, deixando-os disciplinados e sem frizz.

O Shampoo Active promove uma limpeza técnica e eficaz proporcionando leveza e 

resistência, resgatando a flexibilidade natural dos fios.

O Leave in Repair é um finalizador que repara e age na estrutura dos fios recuperando a 

fibra capilar. Proporciona maciez, brilho intenso, cria uma película protetora nos fios e 

contém filtro solar e proteção térmica que protege os fios das ferramentas de calor.

RECONSTRUÇÃO

MODO DE USO

PASSO 4: Distribua uma pequena quantidade do 

Leave in Repair em toda a extensão dos fios e finalize 

como desejar.

PASSO 3: Aplique a Máscara S.O.S., enluve, deixe agir 

de 10 a 20 minutos e enxágue bem. Dica: utilize touca 

térmica para potencializar a penetração do produto e 

obter um melhor resultado.

PASSO 1: Aplique de 2 a 3 vezes o Shampoo Active, 

deixe agir por 2 minutos e enxágue bem.

PASSO 2: Borrife a Queratina Líquida por toda a 

extensão dos fios, enluve, deixe agir de 10 a 20 

minutos e enxágue bem. Dica: utilize touca térmica 

para potencializar a penetração do produto e obter 

um melhor resultado.



HOME CARE

A Máscara S.O.S realiza a reposição do carbono que nutre os fios da raiz até as pontas devolvendo maciez e brilho 

intenso, deixando-os disciplinados e sem frizz.

O Condicionador sela as cutículas, suaviza e deixa os fios macios e sedosos.

O Leave in Repair é um finalizador que repara e age na estrutura dos fios recuperando a fibra capilar. Proporciona 

maciez, brilho intenso, cria uma película protetora nos fios e contém filtro solar e proteção térmica que protege os 

fios das ferramentas de calor.

O Shampoo efetua uma limpeza técnica e eficaz proporcionando leveza e resistência, resgatando a flexibilidade 

natural dos fios.

MODO DE USO

PASSO 2: Aplique a Máscara S.O.S., enluve, deixe agir de 10 a 20 minutos e enxágue bem. 

Dica: utilize touca térmica para potencializar a penetração do produto e obter um melhor 

resultado.

PASSO 3: Aplique o Condicionador, deixe agir de 3 a 10 minutos e enxágue bem.

PASSO 1: Aplique de 2 a 3 vezes o Shampoo Purificante, deixe agir por 2 minutos e 

enxágue bem.

PASSO 4: Distribua uma pequena quantidade do Leave in Repair em toda a extensão dos 

fios e finalize como desejar.
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PROFESSIONAL

O Shampoo Cachos  age del icadamente nos fios proporc ionando uma l impeza profunda. 

O Condicionador Cachos promove maciez, brilho e selamento das cutículas dos cabelos

A Máscara Cachos hidrata e nutre profundamente os fios da raiz até as pontas, deixando-os fortes, 

resistentes e sedosos. 

A linha Profissional é composta por shampoo, máscara e finalizadores. A linha Home Care é composta por 

shampoo, máscara, condicionador e finalizadores.

& HOME CARE

MÁSCARA CACHOS

ÓLEO DE TUTANO

SEMI DI LINO

ÓLEO DE OJON

CACHOS DEFINIDOS

E MODELADOS

1L e10.56fl.oz

P R O F E S S I O N A L   U S E    O N L Y

CACHOS

PERFEITOS

MODO DE USO
PASSO 1: Aplique de 2 a 3 vezes o Shampoo Cachos, deixe agir por 2 

minutos e enxágue bem.

PASSO 3: Aplique o Condicionador Cachos, deixe agir de 3 a 10 

minutos e enxágue bem.

 

Dica: Utilize touca térmica para potencializar a penetração do produto 

e obter um melhor resultado.

PASSO 2: Aplique a Máscara Cachos, enluve, deixe agir de 10 a 20 

minutos e enxágue bem.

ATIVADOR DE CACHOS: Indicado para cabelos 

secos e volumosos pois doa mais condicionamento 

e reduz o volume devido ao seu peso molecular.

FINALIZADORES
BB CREAM: Indicado para cabelos finos e com 

p o u c o  v o l u m e  p o i s  d e i x a  o s  fi o s  l ev e s , 

macios e com volume devido ao seu baixo 

peso molecular.

PASSO 4: FINALIZAÇÃO
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SOS RECOVERY

A Ampola Mágica é um restaurador capilar desenvolvido para promover a reestruturação 

da fibra e a reposição de nutrientes perdidos em procedimentos químicos.

A Máscara Pro Fiber possui uma fórmula exclusiva que promove reconstrução intensiva 

dos fios deixando-os mais fortes, resistentes e hidratados.

A Bioqueratina é uma queratina em gel enriquecida com 20 aminoácidos que juntos 

reparam e nutrem intensamente a fibra capilar, enquanto devolve a elasticidade dos fios.

MODO DE USO KIT SOS RECOVERY
PASSO 1: Após lavar os cabelos com o Shampoo Active, aplique a Máscara Pro Fiber 

enluvando mecha a mecha e deixe agir por 10 minutos, não enxágue.

PASSO 2: Aplique a Bioqueratina por cima da Máscara Pro Fiber, deixe por mais 10 

minutos e enxágue bem.

OBSERVAÇÃO: pode-se utilizar ambos os produtos misturados em quantidades 

iguais (25g de cada) com 4ml da ampola mágica. Deixe agir por 20 minutos e 

enxágue bem. 

MODO DE USO AMPOLA MÁGICA
Misture para cada 1ml de ampola, 5ml de água filtrada 

até que se obtenha uma textura cremosa e homogênea. 

Aplique nos fios enluvando mecha a mecha e deixe agir 

de 5 a 10 minutos. Enxágue bem.

DICA: Na mistura, troque a água por qualquer uma das 

máscaras KIONE para potencializar o tratamento.

ANTES DEPOIS



O Shampoo Hidratante promove uma limpeza eficaz dos cabelos proporcionando 

maciez e hidratação aos fios.

O Condicionador Hidratante auxilia no selamento e no desembaraço dos fios enquanto 

encorpa, revitaliza e doa brilho.

PASSO 1: Aplique de 2 a 3 vezes o Shampoo Hidratante, deixe por 2 minutos e enxágue 

bem.

MODO DE USO

DICA: Utilize também a Máscara Teia no intervalo entre o Shampoo e o Condicionador 

para um tratamento intensivo.

PASSO 2: Aplique o Condicionador Hidratante, deixe agir de 3 a 10 minutos e 

enxágue bem.

PROFESSIONAL

HIDRATAÇÃO



HIDRATAÇÃO

O Shampoo Hidratante promove uma limpeza eficaz dos cabelos proporcionando maciez e hidratação aos fios.

O Leave in Repair é um finalizador que repara e age na estrutura dos fios recuperando a fibra capilar. Proporciona 

maciez, brilho intenso, cria uma película protetora nos fios e contém filtro solar e proteção térmica que protege os 

fios das ferramentas de calor.

O Condicionador Hidratante auxilia no selamento e no desembaraço dos fios enquanto encorpa, revitaliza e doa 

brilho.

MODO DE USO

PASSO 2: Aplique a Máscara Hidratante, enluve, deixe agir de 10 a 20 minutos e enxágue bem. Dica: utilize touca 

térmica para potencializar a penetração do produto e obter um melhor resultado.

PASSO 3: Aplique o Condicionador Hidratante, deixe agir de 3 a 10 minutos e enxágue bem.

A Máscara Hidratante nutre e fortalece intensamente a fibra capilar garantindo fios mais resistentes, macios e 

hidratados.

PASSO 1: Aplique de 2 a 3 vezes o Shampoo Hidratante, deixe agir por 2 minutos e enxágue bem.

PASSO 4: Distribua uma pequena quantidade do Leave in Repair em toda a extensão dos fios e finalize como 

desejar.

HOME CARE
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ALTA PERFORMANCE

A Máscara Black Platinum é indicada para a manutenção de cabelos grisalhos e platinados. Esta 

máscara efetua a matização sem ressecar os cabelos pois possui ativos em sua composição que 

hidratam, fortalecem, protegem e doam brilho intenso aos fios.

O Shampoo Black Platinum promove uma limpeza eficaz sem agredir os fios, realiza a neutralização 

das tonalidades, alaranjadas e avermelhadas.

PROFESSIONAL
& HOME CARE

PASSO 1: Aplique de 1 a 2 vezes o Shampoo Black Platinum, 

deixe agir de 2 a 5 minutos e enxágue bem.

PASSO 2: Aplique a Máscara Black Platinum, enluve por 5 

minutos, deixe agir de 5 a 30 minutos e enxágue bem.

MODO DE USO



PASSO 2: Aplique a Máscara Force Blondor, enluve por 5 minutos, deixe agir de 5 

a 30 minutos e enxágue bem.

A Máscara Force Blondor é indicada para a manutenção de loiros beges e 

perolados. Esta máscara efetua a matização sem ressecar os cabelos pois 

possui ativos em sua composição que hidratam, fortalecem, protegem e doam 

brilho intenso aos fios.

PASSO 1: Aplique de 1 a 2 vezes o Shampoo Force Blondor, deixe agir de 2 a 5 

minutos e enxágue bem.

O Shampoo Force Blondor além limpar sem agredir os fios, realiza a 

neutralização das tonalidades amareladas.

MODO DE USO

PROFESSIONAL
& HOME CARE
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A Máscara Red intensifica os tons avermelhados retirando o 

aspecto envelhecido da cor proporcionando mais brilho e 

vitalidade aos fios.

A Máscara Marsala intensifica os tons marsalas, violetas e 

vermelhos opacos, retirando o aspecto envelhecido da cor 

proporcionando mais brilho e vitalidade aos fios.

A Máscara Cobre intensifica os tons acobreados retirando o 

aspecto envelhecido da cor proporcionando mais brilho e 

vitalidade aos fios.

MODO DE USO:
 Com os cabelos limpos, aplique a máscara desejada mecha a 

mecha enluvando por todo o comprimento dos fios. Deixe agir 

de 5 à 30 minutos e enxágue bem.

DICA: utilize luvas durante a aplicação.

A Máscara Brown intensifica os tons castanhos retirando o 

aspecto envelhecido da cor proporcionando mais brilho e 

vitalidade aos fios. Também pode ser utilizada para tonalizar 

mechas de morenas iluminadas.



PROFESSIONAL
A Máscara Teia foi desenvolvida com uma textura especial 

que encanta a todos pela sua forma de aplicação e 

rendimento. Enriquecida com colágeno, creatina e aveia, 

recupera cabelos danificados e porosos além de doar 

maleabilidade e um condicionamento incrível aos fios.

 Com os cabelos limpos, aplique a Máscara Teia sobre toda a 

extensão dos fios. Enluve, deixe agir por aproximadamente 7 

minutos e enxágue bem.

Modo de Uso:

13



SYSTEM CONTROL

O Shampoo System Control promove uma limpeza técnica nos fios a fim de auxiliar no controle 

da oleosidade, queda, caspas e seborreia deixando o couro cabeludo refrescante.

O Condicionador System Control sela as cutículas e proporciona um condicionamento 

moderado aos cabelos.

O Restaurador System Control age no bulbo capilar promovendo uma melhor circulação 

sanguínea e oxigenação das glândulas para um crescimento rápido e saudável dos fios.

PROFESSIONAL
& HOME CARE

MODO DE USO

PASSO 3: Com os cabelos secos, aplique o 

Restaurador System Control no couro cabeludo 

e espalhe bem. Não enxágue.

PASSO 1: Aplique de 2 a 3 vezes o Shampoo 

System Control, deixe agir de 2 a 5 minutos e 

enxágue bem.

PASSO 2: Aplique o Condicionador System 

Control do meio para as pontas, deixe agir por 3 a 

10 minutos e enxágue bem.



PROFESSIONAL

PASSO 1: Misturar o Ativador com o hidróxido (usar sempre 

misturado)

Orientar o(a) cliente a deixar os cabelos sem lavar por 2 dias, antes 

de fazer o procedimento, isso fará com que a própria oleosidade do 

cabelo proteja o fio para receber esta química.

Não aplicar sobre os cabelos umidos e ou molhados.

PASSO 2: Lavar com shampoo indicador, se a espuma aparecer 

rosa, sinal que ainda há química no cabelo, enxague até retirar toda 

a química. (PH do shampoo é 3 , neutraliza o PH do cabelo)
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PROFESSIONAL

PASSO 1: Após usar o Shampoo Deep Cleaning, seque o cabelo 100% pois a água além de formar um 

filme protetor no fio que impede a penetração do produto, pode raleá-lo.

PASSO 2: Aplique o Botox com o auxílio de um pincel mantendo uma distância de 2 cm do couro 

cabeludo sempre alinhando com um pente fino mecha a mecha para uma boa distribuição do 

O Botox Capilar alinha os fios para que fiquem disciplinados, reduz o volume e sela as cutículas 

deixando o cabelo liso, com maleabilidade e movimento natural.

MODO DE USO

produto por toda a extensão dos cabelos. Deixar agir de 20 

a 50 minutos e enxágue 100% o produto.

PASSO 3: Seque os fios 100% com o auxílio de um pente e 

um secador. Escove e pranche mechas finas de 

15 a 20 vezes.

DICA: Em casos de cabelos loiros ou com coloração, 

espalhe uma pequena quantidade do Oil Special Blend nas 

mãos e distribua nos fios antes de escovar e pranchar, ele 

irá agir como um protetor para que o cabelo não desbote. 

Também é recomendável que se utilize a prancha um ou 

dois níveis abaixo da temperatura máxima.



PROFESSIONAL

Modo de Uso: Aplique de 2 a 3 vezes o Shampoo 

Antirresíduos, deixe agir por 5 minutos e enxágue bem.

O Shampoo Antirresíduos limpa profundamente e realiza a 

abertura das cutículas dos fios deixando-os preparados para 

receber hidratação, selagem, botox ou progressiva.
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PROFESSIONAL
À base de ureia sintetizada em laboratório, o Retexturizador 

Capilar Absolute Smooth tem o poder de alisar 100% os fios sem 

desbotá-los. Conta com ativos que doam força, brilho e maciez.

MODO DE USO

PASSO 1: Após usar o Shampoo Deep Cleaning, seque o cabelo 

100% pois a água além de formar um filme protetor no fio que 

impede a penetração do produto, pode raleá-lo.

PASSO 2: Agite e aplique o Retexturizador Capilar Absolute 

Smooth com o auxílio de um pincel mantendo uma distância de 2 

cm do couro cabeludo sempre alinhando com um pente fino mecha 

a mecha para uma boa distribuição do produto por toda a extensão 

dos cabelos. Sem tempo de pausa, inicie o processo de secar 100% 

os fios com o produto no cabelo.

PASSO 3: Escove e pranche mechas finas de 10 a 20 vezes. Lave o 

cabelo em seguida somente se necessário.



PASSO 1: Após usar o Shampoo Deep Cleaning, seque o 

cabelo 100% pois a água além de formar um filme protetor no 

fio que impede a penetração do produto, pode raleá-lo.

DICA: Em casos de cabelos loiros ou com coloração, espalhe 

uma pequena quantidade do Oil Special Blend nas mãos e 

distribua nos fios antes de escovar e pranchar, ele irá agir 

como um protetor para que o cabelo não desbote. 

Também é recomendável que se utilize a prancha um ou 

dois níveis abaixo da temperatura máxima.

O Retexturizador Blond Royal Premium foi desenvolvido 

para cabelos loiros e com coloração. Além de possuir a 

mesma formulação e oferecer os mesmos resultados que o 

Retexturizador Royal Premium, conta em sua composição 

com o extrato de violeta que age como um protetor evitando 

o desbotamento dos fios. 

Desenvolvido com um blend de 6 ácidos e tendo como 

principal o hialurônico, o Retexturizador Royal Premium 

além de alinhar os fios com perfeição deixando-os com um 

aspecto de liso natural, possui em sua fórmula inovadora 

ativos como o D-Pantenol, o Óleo de Moringa e o Nano 

Link que doam brilho, hidratam, nutrem e reconstroem 

profundamente os fios de dentro para fora.

MODO DE USO

PASSO 2: Agite e aplique o Retexturizador com o auxílio de um 

pincel mantendo uma distância de 2 cm do couro cabeludo 

sempre alinhando com um pente fino mecha a mecha para 

uma boa distribuição do produto por toda a extensão dos 

cabelos. Deixar agir de 30 a 50 minutos e enxágue de acordo 

com a resistência dos fios, mais sensíveis 100%, mais 

resistentes 50%.

PASSO 3: Seque os fios 100% com o auxílio de um pente e um 

secador. Em seguida, se necessário, escove. Pranche mechas 

finas de 15 a 20 vezes.

PROFESSIONAL
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PROFESSIONAL
O Pó Descolorante Extreme Fast Platinum foi 

desenvolvido para ser utilizado exclusivamente em 

procedimentos de clareamento capilar como luzes e 

mechas. É um clareador que oferece máxima segurança 

e rendimento com efeito nítido de descoloração que 

alcança até os níveis mais claros.

O Pó Descolorante Force Blondor foi desenvolvido 

para ser utilizado exclusivamente em procedimentos de 

clareamento capilar como luzes e mechas. É um 

clareador que possui pigmentos que ajudam na 

neutralização de tonalidades amareladas e alaranjadas 

enquanto descolore, que oferece máxima segurança e 

rendimento com efeito nítido de descoloração que 

alcança até os níveis mais claros. 

Acrescente a medida desejada de Pó Descolorante em 

um recipiente não metálico. Adicione o Oxidante aos 

poucos e misture até formar um creme homogêneo, 

sempre na proporção de 1:3 – uma medida de pó para 

três medidas de Ox. Siga rigorosamente as instruções 

de uso e faça os testes de toque e mechas antes de 

aplicar. Após o término do tempo de ação, enxágue 

bem e lave os cabelos como de costume. Hidrate para 

um melhor resultado.

Modo de uso:



PROFESSIONAL
Além de promover proteção pré coloração e descolorações dos 

fios, o Protetor Platinum Plex age como um repositor 

devolvendo os nutrientes perdidos durante os processos 

químicos e auxilia na estabilização do pH e selamento 

das cutículas.

Modo de uso: Como protetor, adicione de 5 a 12ml em um 

recipiente de coloração ou descoloração. Como repositor, 

aplique uma quantidade generosa nos fios, enluve e deixe agir 

de 5 a 10 minutos. Enxágue bem.

A LTA  P E R F O R M A N C E
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EMULSÃO REVELADORA

PROFESSIONAL

Observação: use luvas apropriadas, não utilize ferramentas 

metálicas e respeite o tempo de pausa e os oxidantes 

recomendados para cada procedimento. Tempo de uso: até 50 

minutos. Este produto deve ser utilizado apenas por um 

profissional cabeleireiro.

 Misture o Oxidante com a tintura ou descolorante, conforme as 

p ro p o rç õ e s  d e  d i l u i ç ã o  a c o n s e l h a d a s  p a ra  c a d a  

tipo de produto.

Modo de Uso:

Enriquecida com Ojon e Macadâmia, a Emulsão Reveladora 

é um tipo de oxidante estabilizado de alto desempenho utilizado 

para a preparação de colorações e descolorantes. Com fórmula 

exclusiva, cremosa e perfumada, garante um resultado 

perfeito e uniforme.



PROFESSIONAL

Observação: use luvas apropriadas, não utilize 

ferramentas metálicas e respeite o tempo de pausa 

e os oxidantes recomendados para cada 

procedimento. Tempo de uso: até 50 minutos. Este 

produto deve ser utilizado apenas por um 

profissional cabeleireiro.

Modo de Uso:
 Misture o Oxidante com a tintura ou descolorante, 

conforme as proporções de diluição aconselhadas 

para cada tipo de produto.

Enriquecida com Ojon e Macadâmia, a Emulsão 

Reveladora é um tipo de oxidante estabilizado de 

alto desempenho utilizado para a preparação de 

colorações e descolorantes. Com fórmula 

exclusiva, cremosa e perfumada, possui pigmento e 

garante um resultado perfeito e uniforme.

EMULSÃO REVELADORA
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PROFESSIONAL

A linha Pure é composta por duas máscaras: Nutri-Gold e 

Nutri-Diamond que hidratam e reparam a fibra capilar, 

deixando os cabelos sedosos e com brilho absoluto.

Máscara Nutri-Gold Pure Ouro 24k: proporciona um 

brilho tridimensional e sedosidade extra ao fios graças aos 

ativos extrato de Linhaça Dourada e Hidragloss Quat 22.

24

Máscara Nutri-Diamond Pure: possui os ativos 

Vitaoils, Lunamatrix e Nano Link, que proporcionam 

regeneração dos fios, proteção contra as agressões 

do dia a dia, reparação, nutrição e brilho radiante.



Dono de uma fragrância incrível e única, o perfume 

capilar Kione Paris Essence Hair já se tornou um item 

indispensável na bolsa de toda mulher.

Ele protege o cabelo, doando brilho e possui ação    

antiodor. 
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Shampoo Zero:  limpa reduzindo a oleosidade do cabelo, 

sem agredir o couro cabeludo, além de doar perfume 

suave.

Livre de parabenos e petrolatos, a Total Free foi 

desenvolvida para pessoas alérgicas e com extrema 

sensibilidade. 

Além disso, conta com os ativos Silsoft Ax, Helioxine El e 

Extrato de Baobá que juntos promovem maciez notável, 

brilho sem oleosidade, proteção térmica, além de 

condicionamento e maleabilidade superior, deixando o 

cabelo comportado. 

26

PROFESSIONAL

Máscara Zero: hidrata, nutre e revigora o 

cabelo doando brilho radiante.

L e a v e  I n  Z e ro :  c re m e  c a p i l a r  q u e 

proporciona finalização perfeita sem pesar 

os fios.



Shampoo Zero:  limpa reduzindo a oleosidade do 

cabelo, sem agredir o couro cabeludo, além de doar 

perfume suave.

Máscara Zero: hidrata, nutre e revigora o cabelo 

doando brilho radiante.

Leave In Zero: creme capilar que proporciona 

finalização perfeita sem pesar os fios.

Soro Umidificante Intense Total Free: restaurador 

capilar que hidrata toda a extensão dos fios, deixando 

os cabelos macios, sedosos, com brilho e saudáveis.

27
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Indicado para cabelos com as raízes oleosas e pontas secas, a 

linha Detox Menthol limpa a raiz sem agredir o comprimento 

do fio, combatendo o excesso de oleosidade e deixando as 

pontas hidratadas e nutridas. 

Shampoo: limpa e retira o excesso de oleosidade mantendo a 

hidratação das pontas.

Máscara: proporciona extrema restauração, vitalidade, 

maciez, brilho e fortalecimento dos fios.

Possui os seguinte ativos: alecrim, menta, extrato de bardana e 

broto de bambu.

Termo Atividado 21 in 1 Control 

R e s u l t  D e t o x  M e n t h o l : 

desenvolvido com uma preciosa 

fórmula a base de Menta, Broto de 

Bambu, Aginine System e Extrato 

de Caviar, proporciona uma textura 

s u a v e ,  i n c r í v e l  d e f i n i ç ã o , 

modelação, maleabilidade de alta 

performance e anti-frizz. Além de 

ser um excelente protetor térmico, 

sua maior especialidade é ser 

multibenefícios.



Máscara Reconstrutora: reconstrói a fibra capilar, deixando os cabelos 

macios e maleáveis.

A linha Top Result foi desenvolvida com uma preciosa fórmula que 

proporciona restauração, vitalidade, maciez e brilho aos fios. Com os 

ativos a base de Óleo de Buriti, Manteiga de Karité, Óleo de Açaí, Óleo de 

Quinoa, proporciona uma potente ação reconstrutora nos fios.

Indicada para todos os tipos de cabelo.

Shampoo Reconstrutor: proporciona uma limpeza suave com 

reconstrução, nutrição e brilho.
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Termo Ativado 21 in 1 Top Result 

Glamour: é um protetor térmico 

desenvolvido com uma preciosa 

fórmula a base de Soja Premium, 

Óleo de Argan, Arginine System e 

Extrato de e Caviar que proporciona 

ao cabelos uma reconstrução ultra 

profunda com textura suave, incrível 

definição, modelação, malabilidade 

de alta performance e ação anti-frizz.



 Além disso, facilita a penetração profunda de ativos. 

Próprio para cabelos que fizeram químicas e/ou ficaram danificados, ele 

reestrutura o ph do cabelo, restaura a fibra e repõe nutrientes.

O kit My Angel, o queridinho de todos os salões, é a solução definitiva para 

recuperar e reconstruir cabelos quebrados e emborrachados. 
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Modo de uso: após realizar a limpeza do cabelo com o shampoo 

de limpeza técnica, retirar o excesso de água e com o cabelo ainda 

úmido borrifar o Fluido Antioxidante sobre os fios, distribuindo 

com um pente e enluvando em seguida. Deixe agir por 10 

minutos e enxaguar.

Após retirar o excesso de água, aplique a 

Mascara Antioxidante enluvando os fios, 

deixe agir por 10 minutos e enxaguar.



Modo de usar: 

Passo 3: Seque 100% os fios com o auxílio de um 

pente e um secador. Escove e pranche mechas finas 

de 15 a 20 vezes.

Passo 2: Aplique a progressiva Pro Lyss com o auxílio 

de um pincel, mantendo uma distância de 2 cm do 

couro cabeludo. Sempre alinhe cada mecha com um 

pente fino para uma boa distribuição do produto. 

Deixe agir por 60 minutos e enxágue 100% o cabelo.

Passo 1: Após usar o Shampoo Deep Cleaning seque 

o cabelo 100%, pois a água, além de formar um filme 

protetor no fio, também impede a penetração do 

produto, podendo raleá-lo.

31

A Pro Lyss é a nova progressiva sem formol da Kione, que proporciona 

cabelos com brilho radiante, maciez e um liso absoluto. Possui os 

seguintes ativos: Ácido Hialurônico, Óleo de Buriti, Panthenol, 

Manteiga de Murumu e óleos biomas da Amazônia.



Máscara Nutritiva: nutre profundamente, dá brilho e 

maciez aos fios.

Perfume Capilar: Com uma fragrância elegante e 

marcante, doa muito brilho e possui ação anti odor.

Shampoo Nutritivo: realiza uma limpeza controlada 

deixando os cabelos bem cuidados, fortalecidos e 

cheirosos.

A linha Supreme Rosê é uma linha nutritiva,  ideal para 

cabelos secos e quebradiços. Possui em sua composição 

Extrato de morango, Vitamina A e D-Pantenol. 
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FINALIZADORES

O Sérum Repair Fusion repara as pontas duplas e mantém a leveza e a maciez dos fios combatendo 

o excesso de volume e o frizz indesejado.

O Oil Special Blend é uma combinação de óleos que oferece vitaminas essenciais para a saúde dos 

fios. Possui filtro solar e proteção térmica.

Pomada Modeladora Teia Gentlemen’s  fixa suavemente sem comprometer a flexibilidade do 

penteado proporcionando brilho natural aos fios. Altamente indicada para fazer cachos e ondas 

no babyliss.

A Ampola Desintoxicante Indicada para cabelos com excesso de químicas e oleosidade.

Modo de uso: Misture para cada 1ml de ampola, 5ml de água filtrada até que se obtenha uma 

textura cremosa e homogênea. Aplique nos fios enluvando mecha a mecha, deixe agir de 5 a 10 

minutos e enxágue bem.

O Sérum Fusion é um óleo capilar que repara as pontas duplas e mantém a leveza e a maciez sem 

pesar, combatendo o excesso de volume e o frizz indesejado dos fios.

A Ampola Single Dose  recupera e hidrata a fibra capilar devolvendo força, brilho, maciez e 

vitalidade aos fios.

Modo de uso: Misture para cada 1ml de ampola, 5ml de água filtrada até que se obtenha uma 

textura cremosa e homogênea. Aplique nos fios enluvando mecha a mecha, deixe agir de 5 a 10 

minutos e enxágue bem. DICA: Na mistura, troque a água por qualquer uma das máscaras KIONE 

para potencializar o tratamento.
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KIONE CREATIVE COSMETIC
INAUGURA CENTRO TÉCNICO
EM MINAS GERAIS

O espaço é utilizado para diversos cursos na área 

capilar. Em menos de um ano, o espaço já formou 

mais de 50 técnicos da Kione Creative Cosmetic e 

capacitou cerca de 500 profissionais com 

apresentações sobre as linhas de produtos, seus 

ativos inovadores, técnicas e cuidados na aplicação 

dos mesmos. E claro, falando sempre das novas 

tendências do mercado que nossos técnicos vem 

buscando e se atualizando cada vez mais para 

repassar aos profissionais da beleza.

O Estado de Minas Gerais recebeu em 2018 o 

Centro Técnico Kione Creative Cosmetic, na cidade 

de Formiga, localizado à 180km da capital mineira, 

Belo Horizonte. No dia 1º de Outubro de 2018 a 

marca deu início às atividades educacionais no 

espaço que é dedicado apenas aos cursos, 

workshops e seminários licenciados, com uma 

arquitetura e design trabalhados para levar uma 

melhor experiência aos alunos.

De acordo com o Presidente da Empresa, Túlio 

Alvarenga, há cursos para cabeleireiros dos níveis 

básicos aos avançados que seguem os padrões de 

ensino internacionais com demonstrações práticas 

de aplicação de produtos para tratamentos, 

químicas, finalizações e cuidados para casa para os 

todos os tipos de cabelos.
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A MARCA QUE MAIS CRESCE DIA A DIA
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