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Redken é conhecida por oferecer à industria

profissional produtos e serviços inspiradores, 

inovadores e na moda há mais de 50 anos. 

Tudo o que fazemos é concebido para elevá-

lo e inspirá-lo… a Aprender Mais, Ganhar

Mais e Viver Melhor!

Sinta-se inspirado pela nossa casa, 

NYC, as nossas musas e a nossa linha

extensa de talentos em salões.

Descubra os últimos penteados das 

Semanas da Moda com Guido, o 

Diretor Criativo Global e o Hairstylist 

mais visionário do mundo.

Experiencie os últimos e mais 

revolucionários produtos e serviços 

profissionais
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A nossa missão em Redken é ajudar todos os profissionais do salão a aprender

melhor, ganhar melhor e a viver melhor. Tudo o que fazemos desde a nossa

educação digitalizada aos produtos inovadores é projetado com o profissional do

salão de beleza no coração.

Como a marca #1 nos EUA, temos uma mancha significativa no espaço de beleza

digital e alavancamos esta posição de modo a levar os consumidores a salões

para obterem os melhores serviços e produtos de retalho da indústria.

Aqui estão alguns destaques para observarmos durante o ano 2018.

EVOLUÇÃO PARA O SMART 

HAIRCARE

Sabia que o fio capilar tem diferentes

necessidades no crescimento, meios e pontas?

O novo haircare de Redken tem o conhecimento

e agora atende às diferentes necessidades de

cada zona com o exclusivo complexo de

Proteína RCT - sistema complexo, inteligente e

multi-alvo.

Encontra-se incorporado nos nossos best-

sellers: All Soft, Extreme e Color Extend

Magnetics. E agora, também presente no All Soft

Mega.

AUTORIDADE PARA O 

CABELO COMPLETA

Como líder na indústria, pode confiar em Redken

para lhe proporcionar todas as ferramentas para

colocar a saúde do cabelo em primeiro lugar.

Com o lançamento do aditivo de proteção pH-

Bonder e os tons vibrantes de City Beats

(alimentados pela tecnologia de Shades EQ),

tem consigo a formulação perfeita para cada

cliente.

NÃO HÁ BRUSHING? NÃO 

HÁ PROBLEMA COM O 

NOVO NO BLOW DRY #NBD
O Styling de Redken respondeu a uma

procura crescente com uma nova

categoria. O No Blow Dry #NBD está

designado para aqueles que ignoram o

secador porque não têm tempo, decidiram

tirar uma pausa do calor ou estão apenas à

procura de um look sem esforço "Acordei

assim, look natural".

A REVOLUÇÃO MICELAR 

PARA O CABELO

Vá além da limpeza com Clean Maniac!

Redken transmite uma das maiores

inovações de cuidado da pele para o cuidado

capilar. A fórmula sem silicones e sem

sulfatos limpa suavemente as impurezas

deixando o cabelo com um toque limpo e

suave.



4

Guido realiza o styling em mais de 100 desfiles de moda

todos os anos em Nova Iorque, Londres, Milão e Paris.

Cria 8 em cada 10 top tendências de styling todas

temporadas.

Além disso, é força criativa por detrás dos desfiles de

moda com os looks mais icónicos.

NASCIDO EM:

Dorset, Inglaterra

COMEÇOU A SUA CARREIRA:

The Sassoon Academy in London

ESTÁ COM REDKEN DESDE:

2005

GRANDE OPORTUNIDADE DE REVELAÇÃO:

Aplicou o Styling ao George Michael no vídeo

"Freedom!90" em conjunto com a Linda Envagelista e a

Cindy Crawford.

LISTA DE CLIENTES:

Marc Jacobs, Prada, Louis Vuitton, Versace, Lanvin,

Jil Sander, Alexander Wang, Roberto Cavalli e muitos

mais

Um colorista visionário e proprietário de salão, Josh tem 

sido a vanguarda na indústria de cabelo e beleza, nos 

últimos 20 anos. 

Criador de tendências globais de coloração, incluindo o 

"hyper natural", tornando o cinza ok e "surf-kissed". Josh

é o colorista das celebridades, e os seus Ateliers no 

Reino Unido servem de hubs criativos para os seus 

serviços personalizados. . 

NASCIDO EM:

Barnsley, Inglaterra

COMEÇOU A SUA CARREIRA:

Sassoon in Leeds

ESTÁ COM REDKEN DESDE:

Maio 2017

GRANDE OPORTUNIDADE DE REVELAÇÃO:

Josh mudou-se para Nova Iorque para trabalhar com 

Vidal Sasson onde conheceu o David Bowie, o início de 

uma relação criativa e amizade. Josh colaborou para o 

icónico "red look" do álbum Earthling de Bowie, tornando-

se um look que continua a influenciar a moda atualmente

LISTA DE CLIENTES:

PJ Harvey, Dido, Kylie Minogue, The Rolling Stones,

and other celebrities and royals













• Solução completa que funciona do interior para o exterior de forma a promover a 

integridade da ligação durante e depois de uma coloração, descoloração ou serviço 

químico.

• A ciência do pH:

• Ajuda a reduzir a quebra e aumenta a força do cabelo

• Melhora a elasticidade

• Proporciona uma suavidade e brilho visíveis

• Tecnologia: Duplo complexo ácido na proposta técnica e de 

revenda

• Atua como um hímen para atrair e, assim, remover os 

iões dos descolorantes que interferem com as ligações 

fracas

• Ajuda a proteger as ligações fortes da oxidação e da 

quebra

Comparação com um cabelo  

descolorado, sem a aplicação de pH-

Bonder.



• Aplicar o protetor pós-serviço para prolongar os resultados

• Aplicar uma vez por semana, antes do shampoo, enxaguar e aplicar o shampoo 

e condicionador adequados

• #1 Bond Protecting Additive: ajuda a proteger as ligações durante os serviços para manter a fibra forte.

• #2 Fiber Restorative Pre-Wash Concentrate: ajuda a restaurar a fibra do cabelo e suaviza a cutícula do cabelo para melhorar a força, brilho e a 

suavidade durante e após os serviços.

Não altera a consistência da sua fórmula. Inclui uma seringa de dosagem fácil de usar, para uma medição 

mais precisa livre de erros.



• ODS2 + Tecnologia extracto de proteína

• Cabelo 2x mais forte*

• Cobertura  até 100% de cabelos brancos

• Para além de Chromatics, inclui também:

• Chromatics Beyond Cover: para uma cobertura a 100% de cabelos brancos com uma % de brancos de 75 a 100% .

• Chromatics Ultra Rich: para enriquecer resultados monocromáticos dos crescimentos às pontas.

1- ENVOLVIMENTO 2- IMPULSO 3- FORÇA

Uma mistura de óleos, 

extractos de Proteínas 

e pigmentos para 

resultados 4D que 

cobrem a cutícula do 

cabelo.

O óleo impulsiona 

extractos de Proteínas 

e pigmentos de longa 

duração para o interior 

do córtex.

O cabelo fica 2x mais 

fortes com resultados 

de cor 

multidimensionais.

*cutícula 2x mais forte contra quebra quando utilizada coloração permanente Chromatics com Oil Cream Developer 20 volumes e 

Shampoo Redken Hair Cleansing Cream vs cabelo sem coloração e lavado com um shampoo não condicionante. 



• Cabelo 2x mais forte

• Zero Amoníaco, zero odor

• Cobertura até 100% de cabelos brancos

• Multidimensional, resultados de cor a 4D

• Resultados de cor monocromáticos

• Bases Frias

• Cobertura 100% de cabelos brancos

• Cabelo 2x mais forte

CHROMATICS 

ULTRA RICH

CHROMATICS

Monocromática
Rica, sólida, cor 

saturada

Multidimensional
Cor prismática com 

elevado reflexo



10 Vol

20 Vol

30 Vol

30 Vol

20 Vol

10 Vol Até 1

Até 2

Até 3

Até 1

Até 2

Até 3

Aclaramento 

Mínimo

Aclaramento 

Mínimo

Aclaramento 

Adicional

Aclaramento 

Adicional

Aclaramento 

Standard/

Cobertura de 

Brancos

Aclaramento 

Standard/

Cobertura de 

Brancos

35

35

Para cobertura de cabelos 

brancos moderna e 

multidimensional formule com 

as famílias N ou NW.

Para uma cobertura 

monocromática de brancos 

tradicional, formule com as 

famílias NN ou G. 

RÁCIO 

DE MISTURA OIL IN CREAM

DEVELOPER

NÍVEIS DE

ACLARAMENTO
UTILIZAÇÃO MINUTOS INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1:

1

1:

1

6N

5N

7N

6NN

7NN



HDRESOLUTION

1 NÍVEL DE ACLARAMENTO

RESPEITO E CUIDADO DO CABELO

BRILHO INAGUALÁVEL

SEM COMPROMISSO, SEM EFEITO CRESCIMENTO

COBERTURA ATÉ 70% DE CABELOS BRANCOS



1. SATURAÇÃO

Corantes oxidativos em combinação com HD 

Developing Lotion para penetrar na fibra, para 

aclaramento até um tom (rácio 1:1).

2. BRILHO

Tons saturados são depositados para cor 

de alta clareza com brilho e reflexos 

vibrantes.

3. REFLEXO

Uma mistura de polímeros condicionadores 

que suaviza a superfície para um maior 

brilho e cuidado, selando os resultados HD.



1:1

15 Vol

HD Developing Lotion

Apenas Depositar

Até 1 

20

HDResolution é misturado num rácio 1:1 de cor para HD Developing Lotion 6 ou 15 volumes Misturar sempre em partes iguais 

e utilizar imediatamente.

6 Vol

HD Developing Lotion

RÁCIO 

DE MISTURA

HD DEVELOPING 

LOTION

NÍVEIS DE

ACLARAMENTO MINUTOS



• A coloração #1 nos EUA

• Sem amoníaco, coloração ácida demi-permanente

• 100% mais brilho depois da coloração

• Gloss, matizar, corrige, refresca e disfarça brancos

• Esta gama incluí:

• Shades EQ Gloss: para proporcionar uma cor brilhante.

• Shades EQ Cream: para resultados de cor duradouros.

• Fórmula sem amoníaco

• pH ácido

• Até 100% mais brilho após a coloração

• Consistência líquida para usos tradicionais: 

brilho, refrescar e corrigir 

• Refresca todas as colorações permanentes 

Redken

• Cobre 50% dos brancos com um resultado 

completo

• Fórmula sem amoníaco

• pH ácido

• 100% colorantes oxidativos que maximizam a 

longevidade

• Consistência creme para técnicas mais precisas, 

incluindo baixo aclaramento e bloquear cor

• Corrige e trata cabelo aclarado em excesso ou 

cabelo danificado

• Refresca todas as colorações permanentes Redken

• Cobre 50% dos brancos com um resultado completo

• Até 100% mais brilho após a coloração



Misturar 1:1 Crystal Clear com o Processing

Solution.

Deixar processar durante 20 minutos. 

Ideal para quem não quer alterar o seu tom natural.

Misturar Crystal Clear com outros tons de 

Shades EQ gloss diluindo-os para criar 

inúmeros tons.

1:1

1:1

RÁCIO 

DE 

MISTURA

NÍVEIS DE

ACLARAMENTO MINUTOS

Nenhum

Nenhum

Shades EQ

Processing Solution

10 Vol

Pro-oxide Cream Developer

20 (até 30 para 

cobertura 

optimizada de 

Cabelos Brancos)

20 (até 30 para 

cobertura 

optimizada de 

Cabelos Brancos)

DEVELOPER

09V

09N

9T

09NB

07NB

07GC

08C

05RR

05WN

8CR



• Primeiro pó descolorante Redken a alcançar até 8 níveis de aclaramento

• Tratamento pro-vitamina B5 para um máximo aclaramento sem sacrificar o cabelo

• Personalizável a todas as necessidades dos clientes – desde louros extremamente platinados às nuances mais acentuadas das 

últimas tendências 

• Sistema de 2 componentes misturável com todos os Volumes de Pro-oxide Cream Developer (10, 20, 30 ou 40 Vol)

1:2 ; 1:2

FLASH LIFT
PRO-OXIDE CREAM

DEVELOPER

ZONA 1

ZONA 2 e 3

1 oz. (15 gramas)

TEMPO

DE POSE

1 oz. (15 gramas)
2 oz. (30 gramas) 10, 20, 30 ou 40 

Vol

1 oz. (15 gramas)
Até 50 minutos, ou 

até atingir resultado 

pretendido

Até 50 minutos, ou 

até atingir resultado 

pretendido

• O rácio de mistura varia de 1:1 e 1:2 consoante a zona e objetivos pretendidos



Louros incríveis sem tons indesejáveis. 

Um nível de aclaramento na base, sem medo de elevar demais ou 

demasiado rápido.

Uma coleção versátil para todas as necessidades e resultados desejados



• Tratamento de coloração em creme

• 8 nuances, desde um louro platinado até um 

bege equilibrado

• Até 5 níveis de aclaramento em apenas 1 

passo

• Utilize com Pro-oxide Cream Developer de 20, 

30 ou 40 Vol

• Solução ideal quando pretende dar um brilho e 

realce natural aclarando 1 tom

• Aplique o seu “break the base” e eleve o nível de 

naturalidade

• Utilize Cool para controlar os reflexos indesejados e 

Clear quando deseja adicionar um reflexo mais 

quente

•Serviço rápido, em 10 minutos



RÁCIO 

DE MISTURA

PRO-OXIDE 

CREAM

DEVELOPER
NÍVEIS DE

ACLARAMENTO
MINUTOS INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1:2

1:1

20-40 Vol

(máximo)

10 Vol.

Até 5 

Até 1

45

10

Sem Calor
Usar Pro-oxide 20 Vol para 

cabelo grosso ou resistente.

Para aplicações nos 

crescimentos ou fora, 

deixando em tempo de pose 

até 45 minutos, à 

temperatura ambiente. Não 

utilizar calor.



• Formulado especialmente para aclaramento nos crescimentos

• Aplicação personalizável com 1 ou 2 pacotes de pó para todos os aclaramentos desejados – de acordo com as necessidades dos 

clientes, a escolha é sua!

• Até 7 níveis de aclaramento

• Consistência suave para aplicações fáceis com um frasco aplicador ou taça e trincha 

• A hidratação permanece durante o tratamento

• Utilize luvas descartáveis adequadas

• Misture os produtos numa área bem ventilada

• Coloque a quantidade recomendada de Oil Lightening System

e Developer numa taça não metálica e misture bem até obter 

uma consistência suave
NOTA: O nº de pacotes utilizados  irá determinar o nível do aclaramento. Utilize um pacote para 

um aclaramento médio em bases claras e 2 pacotes para um aclaramento máximo ou em bases 

escuras.

APLICAÇÃO FORA DOS CRESCIMENTOS:

Deixar em pose no máximo 50 minutos ou até obter o resultado 

desejado. NÃO APLICAR CALOR. NÃO COBRIR O CABELO. 

Pro-oxide Cream Developer de 10, 20.



• Formulado especificamente para técnicas ao ar livre. Balayage e técnica de mãos livres

• Até 6 níveis de aclaramento

• Formulado com ceramidas

• Consistência perfeita – balanço ideal entre a parte exterior e a hidratação interior

• Textura suave e trabalho consistente

• Utilize as técnicas Balayage, Ombré e Sombré para as zonas fora dos crescimentos

• Utilizar luvas descartáveis adequadas

• Misturar os produtos numa área bem ventilada

• Coloque a quantidade recomendada de Free Hand e Developer numa 

taça não metálica e misture bem até obter uma consistência suave

APLICAÇÃO FORA DOS CRESCIMENTOS:

Deixar em pose no máximo 50 minutos ou até obter o resultado desejado.

NÃO APLICAR CALOR

Pro-oxide Cream developer de 10, 20, 30 o 40 

Vol..



Sinta a batida de NYC com 7 cores vibrantes inspiradas nas ruas

Eric Haze. Modelo, influenciador de social media e famoso artista de rua de NYC

Fórmula ácida que trata e sela a cutícula para resultados duradouros de cores 

vibrantes.

FÓRMULA ÁCIDA QUE TRATA E SELA A CUTÍCULA PARA 

RESULTADOS DURADOUROS DE CORES VIBRANTES E 

CABELO SAUDÁVEL



• Aplicar City Beats directamente em cabelo limpo, seco com uma toalha

• Não misturar com revelador

• Evitar aplicação directa no couro cabeludo porque pode manchar

• Deixar em tempo de pose de 20 minutos, sem utilizar calor

• Se desejar mais intensidade de cor, deixar 30 minutos 

YELLOW CAB
WEST VILLAGE

SUNSET

BIG APPLE

RED

BROADWAY

BLUE

MIDTOWN

MAGENTA

EAST VILLAGE

VIOLET

TIMES SQUARE

TEAL

PLUS:

CITY BEATS

CLEAR

Para criar 

possibilidades 

infinitas de cor

CHEALSEA CORAL

PINK

CITY BALLET PINK

PINK





• Contém ingredientes especializados que compensam os ingredientes em falta no cabelo danificado.

• Com proteínas, óleos naturais e outros ingredientes, Shot Phase pode ser usado sozinho ou misturado,  proporcionando um tratamento 

personalizado, de acordo com as especificidades de cada cabelo.

• Dose concentrada de 

Proteína, fortifica cabelos 

danificados e ajuda a 

reforçar a fibra capilar

• Dose concentrada de 

Ceramidas, bloqueadores 

iónicos, minerais e filtros 

UV, ajudam a proteger e 

evitar o desvanecimento

da cor

• Óleo de Abacate, Argão 

e Camelina Dourada , 

proporcionam nutrição 

intensa e força para 

restaurar o brilho e 

suavidade

• Dose concentrada com 

10% Filloxane, aumenta 

o diâmetro da fibra 

capilar, para dar mais 

corpo e um volume 

vertical, 

desde os crescimentos

às pontas 



• Reequilibra o pH do cabelo

• Deixa a cutícula mais forte

• Sela os ingredientes na cutícula

• Reequilibra o pH do cabelo

• Deixa a cutícula mais forte

• Sela os ingredientes na cutícula

• PREPARAÇÃO: utilize o shampoo adequado ao tipo de cabelo do seu cliente

• PASSO 1: misture qualquer tipo de SHOT PHASE e aplique com a ajuda do Shot Shaker em cabelo húmido e distribua uniformemente. 

Deixe atuar durante 5 minutos, sem passar por água

• PASSO 2: vaporize 10 a 15 vezes com o SHOT PHIX adequado. Passar por água







EXCLUSIVO REDKEN

• ROOT: Proteína de soja

Ajuda a dar estrutura aos crescimentos

• CORE: Arginina

Ajuda a condicionar o cabelo nos meios

• TIP: Sepicap

Ajuda a restaurar o aspeto nas pontas

• Biotin

Ajuda a dar força desde os crescimentos até às pontas

• 18-MEA

Restrutura e sela a cutícula

• Ceramida

Proporciona suporte e reparação nas partes danificadas 

do fio capilar

• Aquatoril

Repela a humidade enquanto mantem a nutrição

• Brazilian Pracaxi Seed Oil

Suaviza, nutre e fortifica a fibra para uma maneabilidade 

e controlo duradouro

• Silicone leve que proporciona brilho e suavidade

• Polímeros de silicone

Proporciona estrutura e volume

• Filloxane

Penetra na fibra capilar para expandir o seu diâmetro

• Minerais e polímeros de latex-tipo

Proporciona volume e textura

• Filloxane

Penetra na fibra capilar para expandir o seu 

diâmetro

• Moléculas magnéticas-tipo 

Remove as impurezas e dá estrutura

• Proporciona uma sensação de limpeza com o respeito total 

pelo fio capilar

• Proporciona uma sensação de frescura duradoura

• Protege o fio capilar do tabaco, suor, poluição e sebo do 

couro cabeludo



EXCLUSIVO REDKEN

• Phenyl-trimethicone

Proporciona brilho máximo

• Silicone de ciclopenticiloxano

Para efeito de styling prolongado

• Cristais de açúcar 

Atrai a humidade para hidratar e reativar a forma dos 

cachos

Óleo de Moringa 

Absorve cachos desidratados e proporciona estrutura, 

controla o frizz e brilho

• Filtro UV 

Protege o fio capilar de agentes agressores presentes no 

ambiente e ajuda a proteger o tratamento de calor 

realizada nos cachos, impedido que se desfaçam

• Xilose

Fornece proteção contra o calor e ajuda a 

prevenir a sua quebra

• Óleo de coco

Proporciona brilho e suavidade para 

proporcionar beleza do cabelo

• Mistura de proteínas (arginina, soja, sepia)

Ajuda a dar força e a fortificar o cabelo

• Óleo de Argan

Suaviza o cabelo e acrescenta condicionamento e 

brilho

• Zinco de Pyrithione

Ajuda a controlar e evitar a caspa

• Glicerina 

Hidrata o couro cabeludo

• Extrato de Lavanda

Acalma o couro cabeludo

• Ceramida

Fortalece a fibra capilar e evita a quebra de cabelo

• SP-94

Nutre o couro cabeludo

• Zinc PCA

Um inibidor de DHT conhecido, promove um ambiente saudável para 

o couro cabeludo

• Filloxano

Funciona em cada mecha para criar um efeito visualmente mais 

completo

• Stemoxidine

Revitaliza os folículos para incentivar o crescimento de cabelo



• O cabelo fica 96% mais forte

• Reduz a quebra em 75%

• Contém INTERLOCK PROTEIN NETWORK e RCT:

1. 18 MEA: Lípido responsável pelo aumento do brilho do cabelo

2. Ceramidas: Força e resistência internas

3. IPN, Keralink: Fortifica o cabelo e fornece tratamento progressivo

3. IPN, aminoácidos e proteína: Cria um revestimento que protege a superfície do cabelo

• Fortalecem dos crescimentos 

às pontas para potenciar o 

crescimento do cabelo

• Tratamento reconstrutor de proteínas 

e enxofre

• Tecnologia patenteada à base de 

taurina e proteínas catiónicas.

NOTA: Aplicar após o shampoo e deixar repousar

3-5 minutos. Passar por água e finalizar com condicionador ou 

máscara.

• Actua em toda a camada da 

cutícula, evitando a quebra do 

cabelo

• Proteção 5 em 1 poderosa contra: 

danos químicos, térmicos, 

mecânicos à superfície, causados 

por ferramentas de styling e queda  

• Ajuda a fortalecer as zonas 

mais sensibilizadas

• Suaviza, desembaraça, 

restaura a força e o brilho

• Cuidam e fortalecem o cabelo 

em profundidade

• Conferem ao cabelo maior 

controlo, maleabilidade e brilho 



• O cabelo fica 15x mais tratado

• Enriquecido com óleo de argão, proporciona uma suavidade extrema

• Aumenta a maleabilidade e brilho

• Contém KERATIN ENRICH COMPLE:

1. Factor Nutritivo: Sódio PCA & Arginina – Reaviva e mantém o nível de keratina no cabelo

2. Óleo de Argão:  Penetra no córtex restaurando o nível lipídico do cabelo para uma suavidade intensa

3. RCT: Tecnologia à base de proteína, fortalece e reforça o cabelo, aumentando a maleabilidade

• Suaviza, nutre, reaviva e repara. 

• Deixa o cabelo mais brilhante

• Suaviza intensamente

• Controla o efeito frizz dos 

cabelos secos e 

quebradiços

• Limpa com delicadeza e suaviza

• Deixa o cabelo suave, maleável e 

brilhante

• Desembaraça e nutre o cabelo

• Deixa o cabelo brilhante, suave e 

agradável ao toque
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• O cabelo fica 15x mais tratado

• Aumenta a maleabilidade e brilho

• RCT: Tecnologia à base de proteina, fortalece e reforça o cabelo, aumentando a maleabilidade

• Contém NUTRI FOOD COMPLEX:

1. Aloé Vera: Hidrata e nutre sem pesar

2. Extrato de Cactus: Hidrata e protege 

3. Oléo de Sacha Inchi: Hidrata, protege e regenera as células 

• Hidratação intensa

• Efeito instantâneo

• Cuticula mais disciplinada e suave 

• Suaviza intensamente

• Controla o efeito frizz dos 

cabelos secos e 

quebradiços

• Limpa com delicadeza e suaviza

• Deixa o cabelo suave, maleável, 

nutrido e brilhante

• Desembaraça e nutre o cabelo

• Deixa o cabelo brilhante, suave e 

agradável ao toque



• O cabelo fica 3x mais forte

• Mantém a cor

• Proporciona cores vibrantes

• Sistema de limpeza suave

• Contém CHARGE ATTRACT COMPLEX:

1. Amino-iões: Atraí a fibra e sela a cutícula

2. Aminoácidos: Ácido glutâmico e serina, reabastecendo o cabelo

3. RCT: Tecnologia à base de proteína, fortalece e reforça o cabelo, aumentando a maleabilidade

• Limpa a fibra capilar com 

suavidade e ao mesmo tempo 

fortalece o cabelo

• Suaviza a fibra capilar e 

aumenta o brilho 
• Fórmulas enriquecidas com 

Gluconato de Zinco para 

reter as moléculas de cor e 

manter a vivacidade do 

cabelo



• Protege do calor e humidade

• Seguro para cabelos alisados quimicamente

• Até 82% menos frizz após uma única utilização

• Redução de frizz contínua em humidade extrema

• Contém: 1. AQUATORIL 2. ÓLEO DE PRACAXI DO BRASIL:
1.1 Hidrofílico: Sela a hidratação 2.1 Suaviza, nutre e fortalece a fibra capilar.

1.2 Hidrofóbico: Repele a humidade 2.2 Confere um controlo e maleabilidade duradoura

• Limpa suavemente o cabelo

• Ajuda a dar suavidade, 

maleabilidade e a proteger o 

cabelo da humidade para um 

controlo do frizz duradouro

• Hidrata e desembaraça

• Ajuda a dar suavidade, 

maleabilidade e brilho

• Ajuda a proteger o cabelo da 

humidade para um controlo do 

frizz duradouro

• Oferece nutrição intensa para 

cabelos sensibilizados, rebeldes, 

com tendência a frizz

• Proporciona suavidade e 

maleabilidade

• Produtos com Fator de Proteção Frizz

(FPF), a primeira classificação profissional de 

sempre, que lhe permite escolher a proteção

que precisa com base no seu tipo de cabelo 

e nível de humidade



• Reduz o frizz a 97% e proporciona 3 dias de caracóis definidos

• Fórmulas especializadas sem sulfatos

• Fortifica, hidrata e reativa as formas

• Contém um COMPLEXO CURL MEMORY:

1. Cristais de Açúcar: Retenção da hidratação e activação da memória de forma

2. Óleo de Moringa: Brilho e redução do frizz

3. Filtros UV: Protecção contra o desvanecimento da cor

• Atrai hidratação para os 

caracóis e ondas

• Remove gentilmente as 

impurezas sem remover a 

hidratação

• Hidrata e activa o padrão de 

ondulação

• Fórmula sem álcool que trata sem 

adicionar peso enquanto hidrata em 

profundidade

• Proporciona um controlo extra, 

desembaraça e aumenta a 

maleabilidade

• Controla o frizz para obter espirais 

definidas e duradouras

• Oferece um controlo 

suave

• Finalização brilhante

e leve



• Spray texturizante e 

energizante para ondas

Hidratadas, com corpo e bem 

estruturadas

• Controla o frizz

• Cuidado e Controlo  do Clima 

Spray-Gel

• Refresca os caracóis.

• Resistência à humidade para 

cabelo encaracolado

• Brilho & Controlo do frisado

• Sela a hidratação no interior 

dos caracóis. 

• Protege o cabelo da humidade 

e evita o efeito frisado, para um 

controlo e brilho perfeito.

• Fixação baixa

• Definição dos caracóis

• Fórmula condicionante e 

hidratante

• Desembaraça e controla o 

frisado

• Reduz o frizz a 97% e proporciona 3 dias de caracóis definidos

• Fórmulas especializadas sem sulfatos

• Fortifica, hidrata e reativa as formas

• Contém um COMPLEXO CURL MEMORY:

1. Cristais de Açúcar: Retenção da hidratação e activação da memória de forma

2. Óleo de Moringa: Brilho e redução do frizz

3. Filtros UV: Protecção contra o desvanecimento da cor



• Proporciona um volume amplificado e duradouro dos crescimentos às pontas

• Acabamento brilhante e polido

• Contém:

1. Ativo Concentrado Filloxane: aumenta o diâmetro da fibra capilar, para dar mais corpo e um volume vertical, 

desde os crescimentos às pontas

2. Polímeros De Silicone Polidos: envolvem cada fio de cabelo para um acabamento polido e resistência

• Proporciona um aumento de 

volume e corpo graças à sua 

fórmula composta por Filloxane

• Desembaraça, suaviza e sela a 

cutícula, com efeito lifting, graças a 

Filloxane.

• Com duas texturas, Duo 

Volumizer confere na zona de 

crescimento um volume vertical

• Combina o poder de um creme 

de volume com um gel de fixação 

para um cabelo com estrutura e 

volume duradouro



• Cria texturas e ondas com preenchimento e movimento

• Os filloxanes, minerais e polímeros ajudam a aumentar o volume

• Fórmula sem sal

• Contém:

1. Ativo Concentrado Filloxane: aumenta o diâmetro da fibra capilar, para dar mais corpo e um volume 

vertical, desde os crescimentos às pontas

2. MINERAL TEXTURIZANTE SEM SAL: criado especialmente para conferir textura

3. POLÍMEROS DE LATEX: conferem flexibilidade e maleabilidade ao cabelo

• Limpa gentilmente e adiciona 

textura

• Adiciona movimento e 

preenchimento 

• Uma fórmula única de loção-

gel

• Desembaraça e impulsiona 

textura para ondas soltas e 

amplificadas

• A fórmula sem sal contém uma 

mistura de minerais e polímeros que se 

fundem para criar textura e ondas de 

verão

Dica: deixar secar ao natural para 

um look descontraído de praia, 

para um look natural. Para fazer 

sobressair ainda mais as ondas, 

utilizar um ferro de encaracolar ou 

difusor.



• Não deixa os cabelos amarelos

• Ajustável a tratamentos de cor personalizados

• Ajuda a manter a vivacidade da cor 

• Sem sulfatos, com fórmulas equilibradas de pH

• Contém:

1. KERA-BRIGHT SYSTEM: Ácido lático & extratos de folha de violeta que penetram na fibra, optimizando o 

tratamento

• Fórmula sem sulfatos, e pH 

equilibrado hidrata e nutre os 

cabelos louros sem pesar

• Fórmula de cuidado e nutrição

• Proporciona estrutura e 

suavidade às áreas danificadas 

do cabelo

• Balance. Beauty. Brighten. 

Condicionador em spray multi-

benefícios

• Fortalece, hidrata, protege do calor

• Potencia o brilho



• Potenciador de brilho, mais brilho e menos peso

• Silicones ativadores de blow dry que facilitam o brushing

• Contém:

1. Óleo de coentros: proporciona suavidade

2. Óleo de camelina: cuida o cabelo

• Espuma rica de limpeza

• Oferece brilho prolongado 

que dura até a próxima 

aplicação

• Condicionador ultra 

brilho

• Restaura brilho 

multidimensional

• Esfoliante pré-lavagem, 

fácil de enxaguar

• Retira excesso de 

impurezas

• Óleo à base de silicones 

absorvente

• Hidratação sem resíduos

• Confere brilho de diamante para 

todos os tipos de cabelo



• Dermatologicamente testado por segurança

• Combate e controla as películas, comichão e irritação

• Deixa o couro cabeludo nutrido, limpo e calmo

• Deixa o cabelo brilhante e leve

• Contém:

1. HYDRO-ZONE SYSTEM: hidrata, limpa e equilibra os crescimentos e mantém a hidratação. 

Glicerina para nutrir o couro cabeludo. Extrato de lavanda para apaziguar e limpar

2. TRANSVERSAL DELIVERY SYSTEM: fornece uma transmissão rápida dos ingredientes chave aos 

crescimentos e cabelo

• Combate e controla as películas, 

comichão e irritação

• Deixa o couro cabeludo nutrido, 

limpo e calmo

• Apazigua e acalma suavemente 

o couro cabeludo

• Ajuda a reduzir a tensão e deixa 

o couro cabeludo respirar

• Deixa o couro cabeludo nutrido, 

reequilibrado e com uma sensação 

refrescante

• Absorve e controla o excesso de 

oleosidade

• Deixa o couro cabeludo limpo e 

purificado



• Retira excesso de sébum, efeito de poluição e resíduos de styling

• Tecnologia micelar: moleculas removem impurezas como ímans

• Deixa o cabelo brilhante

• Sem sulfatos e silicones

•À base de tecnologia Micellar que remove 

impuridades como um íman

•Fórmula em gel leve para uma sensação de limpeza ao 

longo do dia



• Purifica e limpa o cobre, ferro, minerais e resíduos de produtos de styling

• Purifica e refresca o couro cabeludo

• Deixa o cabelo brilhante

• Contém:

1. SPARKLING OIL COMPLEX: Agentes de limpeza activa da cutícula e ácidos de frutos para dar brilho, 

purificar e refrescar o cabelo. Indicado antes de qualquer serviço técnico.

• Contém agentes ativos para

purificação do couro cabeludo



• Vencedor do prémio Maxima “Cabelos – Cuidados Específicos” 

• Primeira tecnologia de Auto Aquecimento Redken

• Tratamento semanal fortificante que restaura e dá um look mais saudável ao cabelo

• Após uma aplicação:

• Repara a superfície danificada até 1 ano

• Restaura o brilho, cuida, suaviza e fortifica

• 99% dos utilizadores estão satisfeitos

• Desenhada para fornecer uma 

restauração intensa

• Sistema BREAK THROUGH 

DELIVERY:  fórmula heat-powered e 

profunda que penetra até ao córtex

• Aplicar em cabelo seco com toalha 

a 140C 

• Repara até 1 ano de danos na superfície do 

cabelo

• Este cuidado para aplicação semanal ajuda-a a 

manter esse resultado até à sua próxima visita ao 

salão

PASSO 1: 

Antes do duche, descolar a bolsa, deixá-la exposta ao ar e começar o auto-aquecimento. 

PASSO 2:

Esperar 3-4 minutos para que o conteúdo aqueça. Massajar a bolsa para aquecer. Enquanto estiver a aquecer, não colocar debaixo de água.

PASSO 3:

Após o shampoo, rasgar pelo picotado e abrir. Apertar a bolsa para colocar a fórmula na sua mão. Distribuir uniformemente pelo cabelo. Deixar 

atuar durante 5-10 minutos. Passar por água



• Para todos os tipos de cabelo e textura

• Produto versátil com 25 benefícios distribuídos por 3 categorias: cuidado, proteção e beleza

CUIDADO PROTEÇÃO BELEZA

17.  Toque de seda

18.  Adiciona suavidade

19. Adiciona brilho

20. Ajuda a controlar o frizz

21. Anti-estático

22. Controla as fly-away

23.  Facilita a secagem

24. Refresca o styling

25. Resultados leves

9.   Primer antes do styling

10. Ajuda a prevenir a quebra provocada pelo brushing 

11. Seguro para cabelos com coloração

12. Ajuda a prevenir danos de calor

13. Ajuda a prevenir pontas espigadas

14. Ajuda a selar a cuticula

15. Seguro para cabelo ombré

16. Um escudo contra agressões externas

1. Condicionador

2. Hidratante

3. Melhora a maleabilidade

4. Ajuda a uniformizar os cabelos porosos

5. Reduz a secura

6. Desembaraça

7. Resultados instantanêos

8. Loção ideal antes do corte



• Desintoxica, retirando o excesso de sebo no couro cabeludo (Shampoo e Condicionadores)

• Cabelo mais espesso. Densidade Instantânea* (Dense FX)

• Aumento do cabelo nos crescimentos em 8% vs placebo** (Hair Advance)

• 1700 cabelos novos em 3 meses!*** (Stemoxydine)

• Contém:

1. Ceramidas: fortalece a fibra do cabelo para prevenir que esta se parta

2. SP-94: nutre o couro cabeludo 

3. Filloxane: actua sobre cada fio para criar o efeito  de preenchimento

4. Aminexil: previne a atrofia do colagénio na raiz do cabelo 

5. Stemoxydine: aumenta a densidade do cabelo ao longo do tempo

• Para cabelo normal a fino

• Para prevenir a queda

• Preenche e proporciona brilho

• Shampoo e Condicionador • Aminexil

• Para cabelos finos avançados

• Para aumentar a densidade

• Incentiva os crescimentos

• Shampoo e Condicionador

• Stemoxydine

• Para todos os tipos de cabelo

• Densidade Instantânea com Dense FX

• Tratamento avançado com o Sistema 

de Ampolas Hair Advance

* Sistema com shampoo Cerafill, condicionador Cerafill e Dense FX
** Estudo clínico em 101 sujeitos vs placebo
*** Efectividade clinicamente provada. Testado em 130 sujeitos, com aplicação diária durante 6 semanas. 







• Polímeros flexíveis 

proporcionam controlo e 

movimento

• Polímeros de secagem 

rápida oferecem uma 

secagem em tempo 

reduzido

• Secagem rápida

• Proporciona um “cobertor 

termal” para proteger o 

cabelo

• Styling de longa-duração

• Resultado flexível e 

maleável 

• Proporciona facilidade 

• Novos polióis para criar 

suavidade

• Proteção até 450º

• Fórmula que sela a 

cutícula  

• Aplicar calor para reativar 

a fórmula e criar um novo 

look

EXCLUSIVO REDKEN

• Polímeros de anfoteric e 

anionic ligam-se

• Cria uma fixação extrema

• Controlo 24 horas e

proteção contra humidade

• Spray de aerossol que 

não irá pesar o cabelo

• Brilho condicionado

com óleo de camelina       

e vitamina B5 nutritiva

• Acabamento maleável, sem pesar

• Sensação macia e sedosa

• Proteção contra o danos do calor e 

humidade

• Corpo e estrutura

• Controlo contínuo

• Acabamento de cera com 

a conveniência e leveza 

de um spray

• Leveza, acabamento 

maleável

• Sensação macia e sedosa

• Proteção contra danos 

causados pelo calor e 

humidade



Prepare o cabelo com Pillow Proof 

Express Primer deixando-o mais fácil 

de trabalhar para obter resultados de 

excelência!

Prolongue o estilo com Pillow Proof 

Two Days Extender

Com qualquer produto Redken 

Styling à escolha crie o seu estilo 

com possibilidades infinitas!





• Escolha a fórmula adequada ao seu tipo de cabelo, aplique no cabelo húmido, deixe secar naturalmente e sem esforço pra 

obter um estilo máximo!

• Seca facilmente

• Dá um look natural

• Sensação que não está a usar produto

Para cabelos finos.

Para cabelos médios/normais.

Para cabelos grossos/indisciplinados.



• Não torna os cabelos finos pesados

• Protege do calor até 230 graus

• Reduz o tempo de secagem

• Ajuda a prevenir a quebra dos cabelos

• Cabelo mais saudável e 3x mais forte

• Volume que dura 24H

• Potencializa os benefícios dos produtos de styling



• Prolonga os benefícios

• Elimina a oleosidade

• Refresca o cabelo

• Acabamento mate

• Não deixa resíduos visíveis



• Controlo médio

• 3 em 1: volume, textura e controlo

• Acabamento mate

• Sistema de spray horizontal inovador



• Controlo máximo

• Secagem rápida

• Controlo instantâneo

• Proporciona um brilho saudável

• Efeito duradouro



• Controlo máximo

• Fórmula non-aerosol

• Fixação com resultados duradouros

• Brilho incrível

• Secagem rápida

• Controlo diário do frizz



• Controlo máximo

• Volume duradouro e memória de forma

• Fixação firme 

• 24H resistente à humidade 24H e 8H de 

controlo



• Controlo máximo

• Finalizador para qualquer look

• Fixação duradoura e com corpo

• Secagem rápida

• 24H de controlo e resistência à humidade



• Controlo médio

• Para todos os tipos de cabelo

• Adiciona fixação duradoura e corpo

• Controla o frizz

• Tecnologia resistente ao calor



• Controlo médio

• Para todos os tipos de cabelo

• Ideal para cabelos sensibilizados

• Spray de controlo médio  

• Caracóis resistentes e perfeitos

• Adiciona suavidade

• Não deixa o cabelo pegajoso

• Tecnologia resistente ao calor



• Controlo leve

• Brilho incrível

• Definição leve

• Volume que dura 24H

• Manteiga de karité que suaviza e controla 

o frisado 



• Controlo leve

• Spray aerosol de brilho

• Cabelo iluminado

• Brilho instantâneo

• Finalização perfeita



• Gel de controlo médio

• Brilho natural e toque almofadado

• Gel leve que adiciona volume, brilho e textura

• Anti-humidade e anti-frizz



• Controlo leve

• Adicionar corpo e textura

• Aumenta o volume nos crescimento e 

comprimentos

• Acabamento mate



• Pasta de controlo médio

• Cria forma e dá texturas

• Molda e controla caracóis e ondas

• Mantem a hidratação e flexibilidade de forma a 

que esteja sempre maleável



• Controlo médio

• Impressão de cera seca

• Textura irregular

• Desalinha

• Ideal para desconstruções

• Acabamento mate



• Pasta de controlo médio

• Cria separações

• Moldável

• Textura forte



• Gel de controlo máximo

• Não deixa resíduos

• Proporciona formas duradouras

• Aumenta o brilho



• Controlo máximo

• Fórmula cera creme

• Definição desafiante

• Proporciona uma textura intenso

• Acabamento mate



• Controlo leve 

• Mousse de controlo leve

• Tratamento que dá volume

• Tecnologia Clean-Feel

• Filtros UV que protegem do calor e 

humidade

• Fácil remoção



• Controlo médio

• Espuma de controlo médio que adiciona volume 

nos crescimentos  como mais nenhum 

• Adiciona preenchimento e espessura

• Controla o frisado

• Aplicação para personalizar o volume



• Controlo máximo

• Pasta creme ideal para cabelos curtos

• Permite esculpir o cabelo de forma incrível

• Dá flexibilidade

• Acabamento mate

• Cria detalhes e definição







CLEAN BREW

CLEAN BREW DARK ALE

• Trata e hidrata enquanto remove a 

sujidade do cabelo

• Fortifica e dá corpo ao cabelo

• Combinação premium de leveduras de 

cerveja, proteínas e óleos essenciais de 

citrinos

• Garante um cabelo extra limpo

• Elimina a sujidade em profundidade e 

purifica os cabelos indisciplinados e 

grossos

• Remove eficazmente as partículas de 

sujidade e styling



MINT CLEAN

SILVER CHARGE CLEAN SPICE 2 EM 1

GO CLEAN

• Remove eficazmente as partículas 

de sujidade e styling

• Deixa o cabelo mais forte

• Deixa o couro cabeludo 

completamente limpo

• Retira o volume excessivo

• Ajuda a manter o cabelo suave, 

brilhante e maleável

• Com proteína para fortificar o 

cabelo e glicerina para uma maior 

hidratação

• Deixa o cabelo suave, brilhante e 

maleável

• Nutre e controla de forma intensa 

os cabelos mais secos

• Revitaliza o couro cabeludo

• Shampoo fortificante

• Neutraliza tons quentes

• Resultados grisalhos 

• Deixa o cabelo suave, brilhante e 

maleável

• Adiciona brilho natural





• Pasta firme mas moldável, fácil de trabalhar

• Adiciona textura e flexibilidade

• Acabamento mate

• Utilizar pouca quantidade e friccionar nas mão, aplicar em cabelo húmido ou seco

• Pasta moldável que cria uma separação robusta. Fórmula Crunch-free com sais 

minerais para fixar e criar uma textura imediata

• Acabamento mate

• Utilizar pouca quantidade e friccionar nas mão, aplicar em cabelo húmido ou seco

• Gel moldante para uma separação clara com um brilho suave

• Aumenta a firmeza e ao mesmo tempo dá um maior controlo e estilo flake-free

• Fórmula hidratante que impede o cabelo de secar

• Friccionar nas mão, aplicar em cabelo húmido ou seco



• Cera para moldar texturas e obter um look natural

• Fórmula à base de água que fornece flexibilidade , suavidade e brilho ligeiro

• Acabamento mate

• Utilizar pouca quantidade e friccionar nas mãos, aplicar em cabelo húmido ou seco

• Gel que molda para criar uma separação clara com um brilho suave

• Aumenta a firmeza e ao mesmo tempo dá um maior controlo 

• Fórmula hidratante que impede o cabelo de secar

• Friccionar nas mãos, aplicar em cabelo húmido ou seco

• Creme com fibra texturizante, fácil de moldar e trabalhar

• Dá um look relaxado, casual e natural

• Acabamento mate

• Utilizar pouca quantidade e friccionar nas mãos, aplicar em cabelo húmido ou seco
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